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VERZOENING IN DIENST VAN HET ONRECHT 

DOOR 

DR. J. VAN BAAL 

De publieke actie van prof. Verkuyl om te betogen, dat Nederland 
Nieuw-Guinea dient af te staan aan Indonesië, heeft enige tijd geleden 
het dagblad Trouw aanleiding gegeven tot een hoofdartikel onder de titel 
Niet ter discussie. Thans is van de hand van Verkuyl en enkele mede
standers een brochure verschenen, die de titel draagt: Terdege ter discussie. 
De schrijvers zijn drs. C. van der Straaten, dr. R. Roolvink, S. Franken, 
ir. P. Telder en prof. dr. J. Verkuyl en het geschrift, dat 72 bladzijden 
telt, is uitgegeven bij Van Keulen in Den Haag. Het is nuttig eens na 
te gaan, wat de schrijvers thans ter discussie brengen. 

In hun gezamenlijk voorwoord stellen zij, dat een verantwoordelijke 
(is misschien verantwoorde bedoeld?) voorlichting behoorlijke informatie 
dient te geven om het publiek in de gelegenheid te stellen zich een oordeel 
te vormen. Wij zullen straks zien, wat deze auteurs onder behoorlijke 
informatie verstaan, doch willen hun eerst het woord geven teneinde hun 
klachten te uiten over de voorlichting in ons land. Zij dan menen, dat 
in bepaalde kringen van ons volk "de vrijheid van meningsuiting en de 
deelname aan de vorming der publieke opinie schade lijdt. Op vele punten. 
Maar in het bijzonder in verband met de verhouding Nederland - Indo
nesië - Nieuw-Guinea. De "voorlichting" over die gebieden is in hoge 
mate eenzijdig. Ze draagt hier en daar apodictische, arrogante en autocra
tische trekken". Dit wordt dan toegespitst op hetgeen in Trouw geschre
ven is, welks betoog zij menen aldus te kunnen samenvatten: "het beleid 
der regering is goed, de hoofdredacteur dr. Bruins Slot van dit blad vindt 
't goed, dus is het goed". Verder menen de samenstellers der brochure, 
dat het Nederlandse publiek onmondig gehouden wordt. 

Wij hebben dit betoog wat uitvoerig weergegeven, omdat hier dingen 
gezegd zijn, die niet aldus gezegd hadden mogen worden. Elf steekt een 
suggestie in, waarvan althans prof. Verkuyl moet weten, dat deze de 
situatie niet juist weergeeft. Op 4 december j.l. heb ik hem er onder 
getuigen op gewezen, dat deze weigering van Trouw om de discussie 
over Nieuw-Guinea te heropenen op zakelijke gro.nden moet worden toe
gejuicht. Want deze discussie doet schade aan internationale verhoudingen, 
doet schade aan het werk in en de ontwikkeling van Nieuw-Guinea en 
maakt de bevolking van dat land tureluurs. Nu kan men misschien van 
mening zijn, dat dit in het bewuste artikel van Trouw niet genoeg tot 
uiting kwam, maar als men wil gaan discussiëren en men wil dat terdege 
doen, mag men niet beginnen met ervan uit te gaan, dat zijn tegen
standers alleen maar gedreven worden door domme eigenwijsheid. Zeker 
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niet, wanneer men op het tegendeel gewezen is en daarop gezwegen 
heeft. Daar had op zijn allerminst de erkenning bij gehoord, dat men 
wel weet, dat die tegenstander voor zijn weigering zakelijke gronden heeft. 

Helaas is dit niet het enige voorbeeld van stemmingmakerij. Eén van 
de auteurs, ir. Telder, heeft een stuk geschreven, dat op zulk een peil staat, 
dat men het eigenlijk niet kan bespreken. Me.n zou dit nog hebben kun
nen doen, indien de auteur in zijn nationaal masochisme 1.) ook zichzelf 
had betrokken. Nu hij zich op de borst klopt, omdat hij behoort tot de 
velen die gewaarschuwd hebben en als de blanke onschuld paraisseert!l) 
tegenover de door hem bekladde staatslieden en politici, is daar. geen 
grond voor. Wel echter is het gewenst de lezer, die dit geschrift in handen 
mocht krijgen, te waarschuwen tegen dit soort "informatie" en hem daar
toe te herinneren aan de wijze waarop de Indonesische kwestie is be
gonnen. Het is al weer lang geleden gebeurd en dan raakt men door die 
stortvloed van beschuldigingen aan het Nederlandse adres gemakkelijk 
de w~ kwijt in de feiten. 

Toen dr. Van Mook in oktober 1945 in Nederlands-Indië terugkeerde, 
trof hij daar aan het hoofd van een nog ongeordende republiek ir. Sukarno, 
de man, die zich een treurige bekendheid had verworven bij de geallieerden 
door zijn collaboratie met de Japanners en zijn opzwepende radio-rede
voeringen tegen al wat blank was. Hij was ook de man van de uitzending 
der romusha's, de arbeidsslaven der Japanners, die het oprukkende gealli
eerde leger op tal van plaatsen gedecimeerd en verhongerd had aange
troffen. Voorts vond Van Mook een vijandig en besmeurd Batavia en een 
Java, waar de veiligheid alles te wensen overliet, omdat de Japanners 
grote hoeveelheden vuurwapens en munitie in handen hadden laten vallen 
.van de bevolking. Ook trof hij een groot aantal Europese overlevenden aan 
uit de kampen, mensen, die aan alles gebrek leden en op de grens van 
de hongerdood leefden. Die mensen, die juist het leven hadden gered, 
werden nu belaagd door de benden, die zich van de Japanse wapenen 
meester hadden gemaakt. Zo ernstig was de toestand, dat de Japanners 
als spoedig weer bewapend moesten worden en met de verdediging der 
kampen belast. Talloze mannen, vrouwen en kinderen hebben het leven 
te danken aan dit Japanse optreden. Waar de Japanners te laat kwamen, 
zijn onder de rood-witte vlag aan deze ex-geïnterneerden de meest stui
tende misdaden bedreven. Daar moet zelfs nog iets aan worden toegevoegd, 
iets, waar zelden over gesproken is. Dat is het feit, dat al die vrouwen 
en kinderen en non-combattante mannen in die kampen gekomen waren, 
omdat het in 1941/1942 onjuist werd geacht hen te evacueren. Door te 
blijven - en dat is met zo grote vrijwilligheid geschied, dat vrijwel 
niemand daar over heeft nagekaart, ofschoon het geleden échec ernstig 
genoeg was om zich hier achteraf ernstig over te beklagen - wilde men 
zijn verbondenheid met land en volk van Indonesië met de daad bezegelen. 
Voor talloos velen is dat met de dood geworden. Nooit zijn mensen zo op 
het hart getrapt als de duizenden, die met dit idealisme bezield de kampen 
en de honger trotseerden, toen bij de bevrijding het Indonesische volk 
hun naar het leven stond en opnieuw interneerde om hen te gebruiken 

i) ZiekeÜjke afwijking, die wellust zoekt in het lijden van mishandeling 
!l) Verschijnt. . 

----- ----- - ~- ......,. 
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als onderhandelingsobject. Nimmer heb ik behoefte gevoeld zo in den 
brede op deze primaire misdaad van Indonesische zijde terug te komen, 

. omdat ik steeds bereid ben geweest deze dingen te vergeten. De wijze 
echter, waarop Nederlandse vrienden van Indonesië menen hun eigen volk 
en leiders te moeten bezwalken door een volkomen scheve voorstelling 
van zaken, dwingt mij ertoe deze oude rekening weer op te diepen. 

Na dit droef excurs moge de heer Van Straaten aan het woord komen: 
"Ik ben ervan overtuigd, dat het in Indonesië niet ging en nog steeds niet 
gaat tegen de Nederlander als mens, maar wel tegen de laatste resten 
V an Nederlandse politieke en economische tnacht [cursivering van de heer 
v. S.]. De klemmende vraag rijst derhalve, of er, dit wetende, geen basis 
is te vinden voor een beter begrip tussen Nederland en Indonesië." De 
schrijver wil daartoe het gemeenschappelijke in elkander ontdekken en 
van daar uit elkaar weer benaderen en verstaan en "dan kunnen ze elkaar 
ook helpen, dan kunnen ze door elkaar te dienen, zelfs weer aan elkaar 
verdienen". En even verder vervolgt hij: "Wij zullen overstag moeten I 
Dat is niet gemakkelijk, want dat kost zelfoverwinning" enz. 

De redenering is mij onbegrijpelijk. De schrijver constateert, dat elke 
rest van Nederlandse politieke en economische macht in lndonesië moet 
worden opgeruimd. \Vaar dit thans grondig is geschied, behoeven we nu 
alleen nog Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen en dan kunnen 
we opnieuw met Indonesië gaan praten, hoe wij opnieuw geld in deze 
zaak zullen steken. Hier ontbreekt toch wel elke zakelijke grond I Waar 
blijkt uit, dat Indonesië er behoefte aan heeft die Nederlandse economische 
macht weer te zien terugkeren? Waar heeft men dat verlangen te kennen 
gegeven? Wie denkt de heer Van Straaten bereid te vinden, na al hetgeen 
geschied is, geld te steken in deze zich aan geen enkele regel of afspraak 
houdende republiek? Zou hij - om het nu maar eens concreet te stellen 
- een weduwe durven raden daar straks haar paar duizend gulden in 
te steken? Meent de heer Van Straaten soms, dat hernieuwde bemoeienis 
van het Nederlandse kapitaal met Indonesië iets anders is dan een op
nieuw vestigen van een klein stukje economische ,macht? 

Vanwaar dit onlogische verhaal? Er is maar één verklaring voor en 
wel deze, dat niet degenen tegen wie de schrijvers dezer brochure zich 
keren de lieden zijn, die Indonesië niet los willen laten, maar zij zelf. Zij 
kunnen er innerlijk geen afstand van doen. Men vindt dat openlijk be
vestigd door hetgeen dr. Rooivink schrijft aan het slot zijner bijdrage: 
"Wij hebben dit alles aan de orde gesteld, niet om onaangenaam te zijn, 
maar in diepe verontrusting over de tragische ontwikkelingen in de ver
houding tussen twee landen, die in het verleden zo nauw verbonden zijn 
geweest en waar velen van ons zulke nauwe banden mee hebben, ook 
door persoonlijke vriendschappen" (blz. 29). 

Dit is klare taal, taal ook die in haar eerlijkheid en openheid mij 
sympathiek is. Het vertolkt een gevoelen, dat in ons allen leeft en ons 
allen bezig houdt. Tot eer van dr. Rooivink mag gezegd worden, dat hij 
de feiten niet verbloemt, ook al probeert hij ze te vergoelijken. Zo zegt 
hij o.m.: "En een afspraak of een verdrag met de tegenpartij kon zolang 
het doel, dat men [nI. Indonesië] zich voor ogen had gesteld, niet volledig 
bereikt was, nooit een eindpunt zijn, maar hoogstens een mijlpaal. Het is 
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duidelijk, dat een dergelijke visie zich niet door juridische overwegingen 
en constructies zal laten weerhouden om, als het daartoe de mogelijkheid 
ziet, zijn doelstellingen na te jagen en tevens dat het in zijn uitwerkingen 
alleen maar door macht kan worden in toom gehouden" (blz. 21, 22). 

Deze ene· zinsnede is volkomen genoeg om duidelijk te maken, ook 
voor dr. Rooivink, dat een hernieuwd maken van afspraken, waarvan 
men de nakoming niet kan afdwingen, alleen maar op nieuwe ellende 
moet uitlopen. Wanneer wij tot een nieuwe verhouding met Indonesië 
willen komen, zal dat moeten geschieden op basis van vertrouwen. Voor 
dat vertrouwen hebben de heren Rooivink en VanStraaten ge.en enkele 
grond kunnen aanvoeren: integendeel, uit hetgeen zij zeggen blijkt, dat die 
basis er te enen male niet is. Tot wat einde moet dan ook Nieuw-Guinea 
nog in het bodemloze vat van Indonesische afkeer van Nederlandse macht 
gestort worden en dit gebied aan dezelfde verwarring worden prijsgegeven 
als zovele delen van dat geplaagde Indonesië? 

Er is in deze brochure nogal eens een beroep gedaan op de Heilige 
Schrift. Welnu, wij dragen allen leed om de wijze, waarop Indonesië ver
kozen heeft zijn Nederlandse vrienden van zich te stoten. Indonesië is ta1-
lozen als een verloren zoon, waarom wij treuren. Niet omdat de kwajongen 
het erfdeel van zijn moeder heeft meegenomen om het erdoor te jagen. 
Maar omdat wij van dat land en van dat volk houden. Doch ik lees nergens 
in de Heilige Schrift, dat de vader de zoon is nagereisd. Hij heeft gewacht. 
Daar valt iets uit te leren. 

Dokter Franken schrijft over Nieuw-Guinea van binnen uit. Daar zijn 
enkele dingen onder, waarop een nog maar kort geleden afgetreden gouver
neur niet in het openbaar moet ingaan. Er zijn ook enkele andere punten. 
Laat mij daarbij beginnen met te bevestigen, dat er in Nieuw-Guinea ook 
meer ontwikkelde Papoea's zijn, die Nieuw-Guinea bij Indonesië aange-

. sloten willen zien. Ik mag eraan toevoegen, dat wanneer men voortgaat de 
Papoea zo telkens in onzekerheid te storten, die groep wel groeien zal. Het 
is niet de Indonesische propaganda, die het doen zal. Het optreden van 
Indonesië in 1957 heeft ook in deze groep een terugslag van weerzin ge
wekt. Daar komen zij echter door reacties als in deze brochure neergelegd 
gemakkelijk overheen. Er zijn evenwel ook anderen en die anderen wordt 
oneindig veel verdriet gedaan door deze permanente ongewisheid en door 
de lichtvaardigheid, waarmee hun belangen worden achter gesteld bij 
Nederlandse belangen in Indonesië. 

De heer Franken is het niet eens met de invoering van het Nederlands, 
dat bestemd is om voertaal te worden maar het op dit ogenblik nog bij lange 
na niet is en als zodanig alleen gebruikt wordt in de hogere klassen van de 
lagere scholen in de steden en bij het voortgezet onderwij s. Wat de heer 
Franken niet bedenkt, is, dat we wel naar het Nederlands toe moeten. Niet 
Nederland heeft Nieuw-Guinea van Indonesië afgesneden, maar Indonesië 
heeft daar zeer opzettelijk het bamboe-gordijn neergelaten. Daar komt geen 
boek doorheen, tenzij dan om daarmee kwaad te doen. Dat wil zeggen, dat 
Nieuw-Guinea van de voorziening met Indonesische lectuur is afgesneden 
en zulke lectuur alleen verwerven kan voor zover deze in Nederland wordt 
gedrukt. Dat is tegenwoordig niet veel meer en men moet die er dus apart 
voor schrijven en drukken. Overigens werkt het Nederlands nog slechts 
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zeer kort door in Nieuw-Guinea. De methode om deze taal te onderwijzen 
is op dit ogenblik nog niet geheel voltooid. Met deze feiten voor ogen mag 
men over de resultaten niet ontevreden zijn. Wij hebben nu in ieder geval 
de zekerheid, dat de Papoea's straks toegang hebben tot een cultuurtaal en 
tot boeken, daarin gedrukt, terwijl die toegang tot hetgeen in het Indo
nesisch wordt gedrukt hun is ontzegd, niet door Nederland, maar door 
Indonesië. 

Voorts meent de heer Franken, dat voor Nieuw-Guinea aansluiting bij 
Indonesië van groot economisch nut zou zijn. Bij een welvarend Indonesië 
zou dat inderdaad wel eens het geval kunnen zijn, ofschoon ik daar niet zo 
zeker van ben. Ik herinner mij als controleur van Merauke een lans gebroken 
te hebben voor het openen van de mogelijkheid van uitvoer naar Thursday 
Island. Dat was in 1938, toen men ook ter noordkust klaagde, dat de afstand 
naar de stapelplaats Makassar te groot was en het transport daarheen te 
duur. Wij behoeven on) hier echter niet het hoofd over te breken, want 
Indonesië is niet welvarend en het wordt ook niet goed bestuurd; het heeft 
zijn importen zeer drastisch moeten beperken en is vrijwel failliet. Het ont
gaat me, hoe men serieus het nut bepleiten kan van een deelgenootschap in 
zulk een zaak. En overigens is de heer Franken slecht geïnformeerd, wat 
hem niet belet desondanks flink van leer te trekken. Aldus op blz. 34: "Het 
is wel zeker, dat de vooroorlogse opbrengst van kopra groter was dan de 
huidige. Een aantal belangrijke factoren onttrekt zich aan mijn beoordeling. 
Wel is zeker, dat door de politieke scheiding met Indonesië, de kleine kust
vaart gedecimeerd is. De handelaren uit Oost-Indonesië halen geen kopra 
meer op, ze brengen geen ruilmiddelen in. En daarmee is voor de kustbe
woners die eertijds klappertuinen onderhielden en kopra maakten, de be
langrijkste stimulans tot kopraproduktie en de mogelijkheid tot afzet ver
dwenen. Vele pogingen tot herstel op andere basis zijn er voorzover ik weet 
niet gedaan. In ieder geval zijn ze niet op redelijke schaal geslaagd". 

Laat ons thans een plaats geven aan de exportcijfers van copra; de ge
gevens tot en met 1950 zijn ontleend aan Klein's Nieuw Guinea 111, 
blz. 545, de latere aan de exportstatistiek van Nieuw-Guinea. Van 1926 tlm 
1935 beliep de jaarlijkse export van copra gemiddeld 3470,7 ton, waarvan 
in 19284104 en in 19342861 ton. In 1936 was de uitvoer 4450 ton; van 
1937 en volgende jaren zijn alleen maar partieel gegevens bekend, nl. van 
Merauke, vanwaar van 1937 tlm 1941 resp. 1581, .z000, 1839, 1103 en 873 
ton verscheept werd. In 1947, 1948 en 1949 beliep de export van de gehele 
residentie Nieuw-Guinea resp. 600, 967 en 2721 ton. In laatstgenoemd jaar 
kwam 1385 ton uit Merauke, dat later door het wegvallen van de Oost
Indonesische prauwvaart niet getroffen is, omdat men daar alleen lokale 
prauwen had. De Oost-In.donesische prauwen kwamen nimmer verder naar 
het zuidoosten dan Mimika. 

Jaar 1950 1951 1952 

Export In tonnen 2844 3823 2945 

1953 1954 1955 

3354 4370 3875 
I 

1956 1957 

5094 5025 

Voor het eerst in de geschiedenis, voorzover ik die uit de bronnen heb na 
kunnen gaan, is het cijfer van 5000 ton bereikt. Het hoogste vooroorlogse 
cijfer is van 1935, nl. 4586 ton (vgl. Nieuw-Guinee, uitg. Molukken-Insti
tuut, II (1937), blz. 637). Er is dan ook inderdaad wel iets aan gedaan, iets 
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wat ook de heer Franken weet, maar kennelijk in zijn betekenis niet vermag 
te realiseren. Daartoe immers heeft het Gouvernement drie coasters in de 
vaart gebracht en zich zeven van laadruimte voorziene patrouillevaartuigen 
aangeschaft, terwijl ook de Chinezen niet achter zijn gebleven. Zij brachten 
prauwen in de vaart. Het pijnlijke in de "voorlichting" van de heer Franken 
is, dat hij geacht wordt het land te kennen, waar hij zo lang is geweest. 

Nu dan het pièce de résistance van deze brochure, de bijdrage van prof. 
Verkuy1. Op sommige punten van zijn reeds van elders bekend betoog heb 
ik in mijn onlangs verschenen brochure over het vraagstuk Nieuw-Guinea 
reeds gereageerd en het is nodig noch gewenst op die punten hier terug te 
komen. Veel interessanter is het eens stil te staan bij de door prof. Verkuyl 
vermelde of veronderstelde feitelijkheden. Zo schrijft hij op blz. 52: "Hoe 
komt het, dat in ons volk de gevoelens ten opzichte van Indonesië zo fel, 
zo emotioneel zijn, zo vol van plotselinge woede-aanvallen?" en: "Als wij 
in de verhouding tot Indonesië het stigma van wrok en onverzoenlijkheid 
blijven dragen" enz. Waar heeft prof. V erkuyl dit toch vandaan? Er is sedert 
lang vrijwel niemand meer, die zich woedend maakt of opwindt. \Velk repre
sentatief Nederlands blad heeft zich hieraan schuldig gemaakt? \Vaar heeft 
hij van die woede-aanvallen gelezen? Of projecteert hij eenvoudig de hoogst 
merkwaardige emotionaliteit van de Indonesische pers in de Nederlandse? 
Wanneer men iets vragen wil zou het veel meer moeten zijn, waarom het 
Nederlandse volk zo rustig, zo geduldig reageert op de talloze beledigingen 
en schade het aangedaan door Indonesië. Daar is veel meer reden voor dan 
voor het omgekeerde. Enige maanden geleden heb ik prof. Verkuyl reeds 
gevraagd zijn bewering waar te maken en nu die onveranderd in druk 
verschijnt, wacht ik bepaald op zijn bewijzen. 

Er is nog een ander punt, waarover ik bij die gelegenheid prof. Verkuyl 
heb aangesproken. Dat is over hetgeen hij op blz. 57 schrijft: "Nieuw
Guinea, althans een groot deel daarvan, werd vanaf de 14e eeuw gerekend 
tot de machtssfeer van het Rijk Modjopait. Dat is geen ongefundeerde be
wering "der Indonesische propaganda", zoals sommigen beweren, maar dat 
is ook te lezen in Nederlandse bronnen over de "Geschiedenis van de In
dische Archipel" (vg!. het gelijknamige boek van Dr. B. H. M. Vlekke, pag. 
69). In de bekende "Negarakertagama" [sic] van Prapantja uit de tijd 
van Hajam Wuruk (p1.m. 1360) waarin de omvang van dat rijk wordt 
omschreven, worden ook plaatsen genoemd, die op westelijk Nieuw-Guinea 
lagen. Prof. Krom in zijn bijdrage over "Het Hindoe-Tijdperk" in het 
tweedelige werk "Nederlands-Indië" onder de redactie van Prof. Dr. Stibbe 
(met een voorwoord van Dr. H. Colijn, Elsevier 1929), schrijft op blz. 269 
dat het Rijk van Hajam Wuruk en Gadjah Mada zich ongeveer evenver 
uitstrekte als het latere Nederlandse gebied "tot en met westelijk Nieuw
Guinea". Nadat de greep van Modjopait op de buitengewesten verzwakt 
was en de scheepvaart geleidelijk overging van de Javanen op de inmiddels 
geïslamiseerde Maleiers consolideerden verscheidene van de vroegere vasal
staten van Modjopait zich tot onafhankelijke Sultanaten. Een van die sulta
naten was dat van Tidore. Daaronder viel westelijk Nieuw-Guinea." 

Op de hier gegeven voorstelling van zaken valt heel wat af te dingen. De 
enige plaats in het N agarakrtagama genoemd, die met redelijke zekerheid als 
op Nieuw-Guinea gelegen is geïdentificeerd, is Wwanin, waarin Rouffaer 
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Onin herkend heeft. Dit Onin is het schiereiland van Fakfak, wat men toch 
echt niet aan kan duiden als "Nieuw-Guinea; althans een groot deel daarvan". 

Dit is overigens maar het minste. Veel erger is, dat prof. Verkuyl zelf 
weet, dat de voorstelling, die hij hier geeft van de macht en omvang van het 
Modjopahitse Rijk in hoge mate aanvechtbaar is. Hij weet dat niet alleen 
omdat hij reeds bij Krom heeft kunnen lezen, dat bij het gebruik van 
Prapança's relaas steeds voor ogen gehouden dient te worden, dat diens 
Nagarakrtagama een lofdicht is op de Koning Hayam Wuruk, maar bovenal 
omdat ik hem op de onjuistheid zijner voorstelling op 19 november van het 
vorige jaar heb geattendeerd, waarbij hij blijken gaf de bron, waarop ik mij 
toen beriep, te kennen. Die bron was een artikel in het Indonesische week
blad Siasat van 30 mei 1956, in het Nederlands vertaald in Indonesië IX, 
blz. 449-452 en de titel van dat artikel luidt: "De mythe als opium en 
zelfkennis als zweep". In overeenstemming met hetgeen later onderzoek aan 
het licht heeft gebracht attendeert dat artikel erop, dat de werkelijke macht 
van Modjopahit beperkt was tot Oost-Java, Bali, Madura, een deel van 
Midden-Java en dat kleinste deel van Midden-Sumatra, dat toen Malayu 
heette. Het wijst erop, dat Modjopahit zelfs geen zeggenschap had op 
West-Java en stelt terecht, dat de souvereiniteit van Modjopahit in de 
overige buitengewesten slechts gold "zolang de Modjopahitse schepen in 
het betrokken haventje voor anker lagen; mèt dat de Modjopahitse schepen 
het anker gelicht hadden, werd die souvereiniteit daar weer door de golven 
weggespoeld." Ik ben van oordeel, dat men prof. Verkuyl kwalijk mag 
nemen, dat hij van deze totaal andere zienswijze, een nieuwere en op nieuw 
onderzoek, voor een groot deel ook Nederlands onderzoek, gebaseerde ziens
wijze geen melding maakt en haar tegen beter weten in negeert. Men mag 
dit te meer kwalijk nemen omdat hij kans gezien heeft hier de naam van 
Colijn in te vlechten. Waar was die vermelding van dat voorwoord van 
Colijn goed voor, anders dan om bij het antirevolutionaire volk de indruk 
te wekken, dat het dan wel in orde zou zijn? Hier is sprake van misleiding, 
niet van onkunde. 

Onkunde spreekt wel uit het slot van het aangehaalde gedeelte van zijn 
geschrift en uit hetgeen daarop volgt. Het is nl. uiterst aanvechtbaar, dat 
westelijk Nieuw-Guinea ooit onder Tidore viel; de invloedssfeer van dit 
rijk is vrijwel geheel beperkt gebleven tot de noordkust en de Radja Ampat
eilanden. Onin echter, waarom het hier in eerste instantie ging, onderhield 
voornamelijk banden met Ce ram, met Goram en de Ceramlaut-eilanden. 

Even verder schrijft prof. Verkuyl (we zijn nog steeds op blz. 57): "De 
nieuwere geschiedschrijving wijst er terecht op, dat de opening van enkele 
"posten" en de plaatsing van "postmeesters" meer had van 't openen van 
consulaten dan van reële bestuursbemoeienis en zelfs dat gebeurde op 
Nieuw-Guinea nauwelijks." Ik zou graag van prof. Verkuyl vernemen, waar 
de nieuwere geschiedschrijving dat stoute stuk heeft uitgehaald. Misschien 
is dat in Indonesië gebeurd, maar in Nederland is zelfs het bestaan van 
postmeesters onbekend. Wel heeft men posthouders gehad, doch niemand 
heeft het ooit bedacht die te vergelijken met consuls. Wijlen Van Vollen
hoven (doch dat is al een hele tijd geleden) heeft die posthouders op de hem 
eigen puntige wijze levende wapenborden genoemd. Wanneer prof. Verkuyl 
op de hoogte was van de stof, waarover hij schrijft, dan zou hij weten, dat 
alleen de residenten vergeleken kunnen worden met consuls. De titel resident 
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is oorspronkelijk: een aan het diplomatiek verkeer ontleende titel. De Repu
pliek der Verenigde Nederlanden bv. heeft jarenlang een resident in Londen 
gehad. Het was de laagste rang voor een diplomatiek vertegenwoordiger en 
dus de rang voor een vertegenwoordiger van een burger-republiek aan het 
aristocratische hof van St. James. Zo had de Compagnie in de Vorsten
landen haar resident en Frankrijk een resident-generaal in Marokko. 

Maar prof. Verkuyl is met die stof onbekend. "Aan 't begin van de 
1ge eeuw werd een post op Manokwari na enkele jaren opgeheven" schrijft 
hij nog altijd op diezelfde 57ste pagina. Welnu, er is nooir een post geweest 
op Manokwari vóór 1898 en die is nog altijd niet opgeheven. Wat er wel is 
geweest, is een post aan de Triton-Baai, waar van 1828-1836 bezetting 
heeft gelegen in Fort Du Bus. Dat echter is aan de andere kant van 
Nieuw-Guinea. 

Slaan wij thans deze bladzijde om, dan lezen wij op blz. 58: "Pas na· 
1907 (de tijd van de Pacificatie-politiek) begon een meer ingrijpende be
stuursbemoeienis in dat gebied door de Nederlands-Indische regering. Na 
veel aarzelingen en nadat overwogen was het gehele gebied met allen die 
daarin wonen te verkopen aan de meest-biedende. Tot 1907 stond dus, om 
dit wijdse woord te gebruiken, Nieuw-Guinea onder de Indonesische souve
,.einiteit." 

Geconstateerd moet worden, dat hier niets van waar is. De bestuurs
bemoeienis met Nieuw-Guinea begon niet in 1907, maar in 1898 toen Mano
kwari en Fakfak gesticht werden, gevolgd in 1902 door Merauke. Deze 
bezetting van Nieuw-Guinea hield met de Pacificatie-politiek geen verband. 
Van overwegingen om Nieuw-Guinea en dat nog wel aan de meest biedende, 
te verkopen, is niets bekend. Dit laatste is ernstig; het is een bewering met 
een tendentie en prof. Verkuyl heeft haar juistheid aan te tonen, wanneer 
hij ontkomen wil aan de beschuldiging van opzettelijke misleiding. Verkoop 
van Nieuw-Guinea is voor 1950 maar één keer ter sprake gekomen en dat 
niet van Nederlandse zijde en ook niet in deze periode. Dat is geweest toen 
na de eerste wereldoorlog Hertog Adolf van Mecklenburg kwam met het 
plan Nieuw-Guinea af te staan aan een door hem te vormen charter-com
pagnie. Dat plan is toen in Nederland met weinig sympathie ontvangen. 

Even verder staat op blz. 58 te lezen: "Vanaf 1360-1907 heeft factis 
[sic] de souvereiniteit over dat gebied bij Indonesische instanties berust." 
Men staat versteld over een dergelijke onverschrokken verwringing van de 
feiten. Had de schrijver nog gesproken over de souvereiniteit de jure, dan 
was daar althans iets van aan geweest. Maar factisch: dat is nog nimmer 
beweerd I De uitoefening van die souvereiniteitsrechten door Tidore bestond 
ten aanzien van het vasteland en de eilanden in en bij de Geelvinkbaai hoofd
zakelijk uit het houden van hongitochten en wanneer prof. Verkuyl weten 
wil, hoe dat toeging, moet hij eens lezen hetgeen Wichmann mededeelt uit 
het journaal van Enoch Christiaan Wiggers, die in 1730 zulk een tocht 
meemaakte (Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea I, blzz. 175-177; ook 
te vinden in P. Leupe, De Reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea, 
blzz. 246 v:v.). Een werkelijke band met Tidore valt alleen te constateren 
in de Radja-Ampat-eilanden en tot op zekere hoogte in de omgeving van de 
Geelvinkbaai, terwijl o.nin zoals gezegd relaties onderhield met Ceram; 
Goram en de Ceramlaut-eilanden. Ook Bat jan heeft een rol gespeeld op 
Nieuw-Guinea, die echter niet blijvend is geweest. Enigszins duurzame aan-
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spraken op één of andere vorm van opperheerschappij over gedeelten van 
Nieuw-Guinea zijn alleen verbonden met Tidore. 

De omvang van die aanspraken is allerminst geheimzinnig. Zij zijn be
hoorlijk omschreven in een vriendschapsverdrag tussen Ternate en Tidore, 
dat op 27 oktober 1814 ten overstaan van de Britse resident W. B. Martin 
gesloten werd. De voor ons relevante gedeelten van de tekst van dat ver
drag zijn gepubliceerd in A. Haga, Nederlandsch Nieuw-Guinea (1884), 
dl. I, blz. 459 v.v. In artikel 5 van dat verdrag leest men: "In order to 
oberate as far as possible all subjects of dispute relative to the limits of the 
territories, dependant on the two states, it is agreed that the extent and 
boundaries of these shall be fixed af ter the following manner. 

The whole of enz. (volgt een omschrijving van het Ternataanse gebied). 
The whole of that central and eastern part of Halmahera from . . . and 

the islands of Maijtara, Filongan, Maré, Poolo Moa, Poolo Gébé, Poolo 
Joy, Poolo Pisang, Poolo Gagij, Poolo Fao, Poolo Boo, Poolo Poppa, 
together with the whole of the Papoa Islands, and the four districts of 
Mansarij, Karandefar, Ambarpura and Umbarpon, on the coast of New 
Guinea shall for the future be considered as the legitimate possessions of 
His Highness the Sultan of Tidore" 3). 

Van de hier genoemde eilanden, die ik met de mij hier ter beschikking 
staande middelen niet alle kan identificeren, behoren in ieder geval Gag 
en Boo tot het tegenwoordige gouvernement Nieuw-Guinea, evenals "the 
Papoa Islands", de in die tijd gebruikelijke aanduiding voor de Radja 
Ampat. "The four districts" zijn moeilijker te bepalen. Haga schrijft daar 
t. a. p. het volgende over: "Robidé van der Aa is, na een nauwkeurig onder
zoek, tot de conclusie gekomen, dat onder de' districten Mansary, Karan
defur, Ambarpura en Umbarpon de stammen of onderdeel en der Mefo
reezen verstaan moeten worden, die vol~ens onze N ederlandsche spelling 
Mansari of Roemsarai. Karondifer of Gradifoer, Amberpoer en Amber
poon heeten. In de Engelse papieren heb ik geene nadere explicatie 
omtrent die districten kunnen vinden; maar zeker is het, dat de verklaring 
van Robidé van der Aa wonderwel overeenkomt met de historische feiten, 
waarmede wij kennis maakten." Aldus Haga en wij kunnen eraan toe
voegen: ook met onze tegenwoordige kennis van de oorspronkelijke stam
indeling der Noemforezen. Een poging tot localisering dezer stamdelen 
vindt men bij Kamma (Tidore en de Papoese Eilanden, een artikelen reeks 
in de eerste twee jaargangen van Indonesië; te dezer zake zie deel 11 
blz. 181) die mededeelt, dat er namens Tidore een sengadji was op Doreh 
(Manokwari), drie radja's op Noemfoor en een vierde op Amberpoer. 
Dit laatste is niet geheel duidelijk en kan een vergissing zijn; het lijkt aan
nemelijk, dat Roemberpon in de Geelvinkbaai is bedoeld. 

Wij laten voor het ogenblik buiten beschouwing, dat ook in vVadam
men, op Biak en Japen hoofden voorkwamen met aan· Tidore ontleende 
titels, evenals datop de Vogelkop het geval was. De oorsprong van die 
titels is niet in bijzonderheden te traceren evenmin als dat het geval is 

I) Vertaling: Het geheel van dat centrale en oostelijke gedeelte van Halmahera van 
... en de eilanden [zie boven] samen met de gehele Papoea-eilanden, en de' vier 
districten van Marsarij, Karandefar. Ambarpura en Umbarpon, op de kust van Nieuw
Guinea zullen in het vervolg beschouwd worden als de wettige· bezittingen van 
Z. H. de Sultan van Tidore. 
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met de titels van de hoofden in het gebied van de tegenwoordige residentie 
Fakfak. Hoofdzaak is, dat Tidore, voorzover er relaties met die gebieden 
bestonden, die relaties in 1814 niet belangrijk of gevestigd genoeg achtte 
om daarvan in de overeenkomst met Ternate melding te maken. Het is 
van te meer belang omdat dit contract in de geschiedenis van de souve
reiniteit over Nieuw-Guinea een rol heeft gespeeld. De daar gegeven ge
biedsomschrijving is nl. ook uitgangspunt geweest van de eerste Neder
landse proclamatie van de souvereiniteit over Nieuw-Guinea, die in 1828 
plaats vond bij de stichting van Fort Du Bus. Deze vestiging had in wezen 
slechts één doel, nl. de Engelsen weg te houden van Nieuw-Guinea. Die 
kon men zo dicht bij de toen nog belangrijke specerij-eilanden niet ge
bruiken. De proclamatie, waarmee A. J. van Delden op 24 augustus 1828 
in naam en vanwege Z. M. de Koning plechtig bezit nam van Nieuw
Guinea is interessant. Zij spreekt alleen van Nieuw-Guinea en de voor
liggende eilanden zijn daar dus niet inbegrepen. De inbezitneming geldt 
alleen "van dat gedeelte van Nieuw-Guinea, en de Landen daar binnen 
liggende, aanvang .nemende van de 141 0 lengte van Greenwich op de zuid
kust, en van daar west noordwest en noordwaarts op, tot de Kaap de 
goede Hoop op de noordkust gelegen; behoudens evenwel de regten, 
welke den Sultan van Tidore, op de districten Mansarij, Karendofer Am
barssura (lees Ambarpura) en Amberpon zoude mogen hebben" (zie Haga, 
a. w. I1, blz. 28). Men heeft zich dus ten aanzien van de Tidorese rechten 
strikt beperkt tot hetgeen in het contract van 1814 te lezen stond, terwijl 
ook duidelijk is, dat men geen flauwe notie had, waar de daar genoemde 
districten ergens lagen, want die vallen - indien Kamma's interpretatie 
juist is - buiten deze lijn. 

Het fort Du Bus is een soldatenkerkhof geworden. In die jaren was 
Nieuw-Guinea en althans Lobo te ongezond voor een blanke bezetting, die 
modern medisch inzicht mist. In 1836 werd ze opgeheven. Van her
nieuwde vestiging elders, waarover in het opheffingsbesluit wel gesproken 
werd, kwam niets en om de Nederlandse souvereiniteit veilig te stellen 
komt men tenslotte tot hetgeen een noodsprong genoemd mag worden. In 
1848 komt er een geheim besluit, volgens hetwelk het gebied van Tidore 
over Nieuw-Guinea zich uitstrekt "vanaf den hoek Saprop Maneh 1400 47' 
lengte beoosten Greenwich op de noordkust" langs die kust west, zuid en 
zuidoostelijk, tot aan de bij de Proclamatie van 24 augustus 1828 voor
lopig aangenomen grens op 141 0 O.L. op de zuidkust, "met inbegrip van 
het binnenland voor zoo verre dit ten gevolge van nader in te stellen onder
zoekingen zal blijken in verband met de natuurlijke gesteldheid des Lands 
en de staatkundige inrigtingen van deszelfs bewoners, tot het Nederlandsch 
gebied te behooren" (cf. Haga I1, blz. 78). Het besluit, dat een aanzien
lijke lengte beslaat, is vol onduidelijkheden, doch twee dingen staan vast, 
nl. Ie. dat hier Nederlands Nieuw-Guinea voor de eerste maal bij benade
ring zijn huidige omvang wordt toegekend door middel van een zo ruim 
mogelijke interpretatie van de Tidorese aanspraken op de noordkust en 
2e. dat Nederland zijn door inbezitneming in 1828 verworven hoogheids
rechten op Nieuw-Guinea's west- en zuidkust verder door Tidore laat 
uitoefenen, daarbij overigens duidelijk stipuierende - dit in overeenstem
ming met de suzereiniteitsverhouding - dat het Nederlands gebied bleef. 

Het zou de moeite waard zijn hier verder aan te tonen, hoe Tidore 
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onmiddellijk uit de band sprong door hernieuwde hongi-tochten, alsook, 
hoe het N ederlands-Indische gouvernement zich later weer de handen 
vrij maakte door in een hernieuwd contract met Tidore de bepaling op te 
nemen, dat het zelf het bestuur over het gehele rijk of een gedeelte daar
van op elk gewenst moment aan zich kon trekken, van welke bepaling 
gebruik is gemaakt in 1902 om Zuid Nieuw-Guinea onder rechtstreeks 
bestuurd gebied te brengen. Er is echter al ruimschoots genoeg gezegd om 
aan te tonen hoever prof. Verkuyls beweringen bezijden de waarheid zijn 
en ik wil de bespreking van dit punt besluiten met een citaat uit hetgeen 
dr. Kamma in 1948 aan het slot van zijn beschouwingen over de relaties 
tussen Tidore en de Papoese eilanden schreef: "Het zal duidelijk ge
worden zijn, dat de verhouding tussen Tidore en de Papoese eilanden van 
die aard is geweest, dat met het oog daarop geen beroep kan worden ge
daan op het verleden, zonder zich te compromitteren ... Vergeleken toch 
bij wat de Tidorese heerschappij voor de Papoea's heeft betekend kan men 
veilig zeggen, dat daarbij de in deze dagen zo fel, en terecht, becritiseerde 
"Koloniale status" er een van pure philantropie is geweest. Met even veel 
recht zouden de Noren aanspraak op de Lage Landen kunnen maken met 
een beroep op het feit, dat hun voorouders hier in vroeger eeuwen de 
kusten bezochten" (Indonesië II, blz. 272). Toen eind 1949 vanuit Djakarta 
op de eigenlijke Papoese eilanden, de Radja Ampat, een onderzoek werd 
ingesteld naar de vraag of zij bij Tidore wilden blijven of onder het nieuwe 
gouvernement Nieuw-Guinea, kozen zij voor het laatste. 

Zou men op dezelfde wijze blz. 59 van Verkuyls artikel bespreken als 
ik het blz. 58 heb gedaan, dan zou men nog enige malen meer ruimte nodig 
hebben. Wanneer Verkuyl ervan uit wil gaan, dat de Papoea's juist be
horen tot de meest-autochtone ethnische groepen van Indonesië en dat 
de verwantschapssystemen van Halmaheira en Timor zeer verwant zijn 
met die op Nieuw-Guinea, dan kan men alleen maar het hoofd schudden, 
dat een wetenschappelijk man zich zover door politieke hartstocht laat 
meeslepen, dat hij alle wetenschappelijke ernst en voorzichtigheid uit het 
oog verliest. 

Het is trouwens met zijn nauwkeurigheid in het algemeen niet zo best 
gesteld. Zo schrijft hij op blz. 60: "Op de Conferentie in Den Pasar (1946) 
waar de Staat Oost-Indonesië gesticht werd, verklaarde dr. Van Mook 
namens de Nederlandse regering dat het in geen enkel opzicht de bedoeling 
van de Nederlandse regering was om Nieuw-Guinea buiten de souvereini
teitsoverdracht te houden maar dat de wijze waarop het aan Indonesië ver
bonden zou worden, d. w. z. de status in onderling overleg zou worden ge
regeld." Dit is niet waar. De verklaring van dr. Van Mook luidt ten rechte 
aldus: "dat het bepaald niet de bedoeling van de Regeering is om Nieuw
Guinea buiten Indonesië te sluiten, maar wel om zorgvuldig na te gaan, 
op welke wijze het binnen het raam van Indonesië behoort te worden inge
past." Dit lijkt er wel wat op, maar het gaat veel minder ver, kon ook veel 
minder ver gaan, omdat minister Jonkman veertien dagen tevoren ver
klaard had, dat de Regering voor Nieuw-Guinea een eigen status ten 
opzichte van het Koninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië wenste, 
een wens, die bij de ondertekening der overeenkomst van Linggadjati nog 
eens uitdrukkelijk is vastgelegd. 

Tot slot nog een ander en ditmaal onschuldig punt, waar de slordigheid 
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van prof. Verkuyl uit blijkt. Op blz. 61 spreekt hij over de in 1950 in 
Den Haag gehouden besprekingen, geleid door dr. Leirnenia (ten rechte 
Leimena) en mr. Moh. Rum, welke heren een program van 11 punten 
bij zich hadden. Het is er net even naast; niet Leimena maar de heer Rum 
was leider van de delegatie en het program, dat zij bij zich hadden om 
te bespreken als Nederland eerst de souvereiniteit zou overdragen, telde 
niet elf maar zeven punten. 

Alvorens van dit gedeelte af te stappen past het, conclusie te nemen. 
Dat is een pijnlijke zaak. Prof. Verkuyl is hier niet alleen maar slordig 
gebleken (men zou hem ook nog zijn interpunctie kunnen verwijten) maar hij 
slaat herhaaldelijk door en is daardoor in zijn mededelingen niet betrouw
baar. Hij heeft dingen geschreven, die hij niet had mogen neerschrijven, 
omdat hij wist, of althans weten moest, dat de feiten die niet dekten. 

Laat ons thans zien, wat prof. Verkuyl op blz. 65 vvo zegt over het 
. belang der Papoea's. Hij begint zijn bespreking van dit onderwerp met 
de mededeling, dat de overdracht van de souvereiniteit over Nieuw-Guinea 
aan Indonesië de· meest rechtvaardige oplossing is, waaruit blijkt, dat hij 
er geen ogenblik over denkt dit punt in beschouwing te nemen op zijn 
eigen merites, los van de Indonesische aanspraken. Wat echter voert hij 
aan ter adstructie van zijn stelling, dat daarmede de belangen van de 
Papoea-bevolking niet worden opgeofferd? Dat is het volgende: 

a. De culturele reden, dat Indonesië zo goed voor het onderwijs zorgt. 
Dat zou het ook in Nieuw-Guinea kunnen. Op dit punt zij Verkuyl 
toegegeven, dat Indonesië ook voor onderwijs behoorlijk zou kunnen zor
gen. Overigens erkenne men, dat wij met ons onderwijs op Nieuw-Guinea, 
waar op een bevolking van 400.000 zielen, die onder bestuur gebracht zijn, 
een kleine 50.000 scholieren voorkomen, geen slecht figuur slaan. 

b. Het economisch belang. Het is de moeite waard hem hier volledig te 
citeren: "Ieder weet, dat er voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea meer 
kapitaal en meer mankracht nodig is dan Nederland kan opbrengen. 
Indonesië zal zeker in staat zijn mankracht te leveren en Indonesië heeft 
bovendien als jonge natie gemakkelijker toegang tot internationale fondsen 
voor onder-ontwikkelde gebieden dan Nederland. En zonder zulke fondsen 
zal het niet gaan. BovendIen wordt dan het prauwenverkeer tussen Ternate 
en Nieuw-Guinea heropend, wat een conditio sine qua non is voor de 
economie van Nieuw-Guineà." 

Arm Nieuw-Guinea, dat in de handen van zulke economen valt. vVant 
wat ik hier geciteerd heb, is alles wat Verkuyl ervan zegt. Arm Nieuw
Guinea! Wat men er juist niet wil, dat is al die Indonesische mankracht; 
daar zijn zelfs diegenen onder de Papoea's tegen, die vóór aansluiting bij 
Indonesië zijn. En dan maar opbouwen met die internationale fondsen 1 
Wat weet prof. Verkuyl van die internati.onale fondsen? Niets, want anders 
zou hij zo iets niet zeggen. Het bedrag, dat daarvan. ooit Nieuw-Guinea 
ten goede zou kunnen komen is vele, vele malen kleiner dan hetgeen er 
thans telkenjare door Nederland aan gespendeerd wordt. Tenzij prof. 
Verkuyl meent, dat er wel een speciale lening uit Amerika beschikbaar 
zal worden gesteld. Is het hem dan, in Indonesië wonende, geheel ontgaan 
hoe insolvent, hoe slecht beheerd, hoe geruïneerd die republiek is? En wat 
voor begrip van economie leeft er in hem, dat hij meent, dat herstel van 
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de Ternataanse prauwvaart conditio sine qua non is voor de economie van 
Nieuw-Guinea? Het is wel een heel smal economisch ideaal, dat door die 
prauwvaart bevrediging kan vinden en de Papoea kan het zich voor gezegd 
houden, dat hij het daar voortaan mee moet doen. In het voorgaande is er 
al op gewezen, dat ondanks het wegvallen van die prauwvaart er in de laat
ste twee jaren meer copra is geëxporteerd dan ooit voor de oorlog. De 
totale waarde van die export van copra bedroeg in 1957 f 2.194.200,
en het herstel van die uitvoer op (en zelfs boven) het vooroorlogse peil tot 
de somma van twee millioen betekent dus de vervulling van Verkuyls 
conditio sine qua non voor Nieuw-Guinea's economische ontwikkeling, 
waarvan hij even vrolijk op een andere plaats zegt, dat ze milliarden gaat 
kosten. Ook hier: prof. Verkuyl praat maar wat, zonder er werkelijk 
serieuze aandacht aan te hebben besteed. 

c. Nieuw-Guinea verkeert in de ongelukkige positie, dat het een wrijf
paal wordt tussen de volkeren. Hier heeft prof. Verkuyl gelijk; dit is een 
akelige zaak voor de Papoea's. Maar hoe komt dat? Omdat Nederland 
weigert de souvereiniteit over te dragen? N een, dat immers is het goede recht 
van Nederland, dat hier opkomt voor de garantie der vrije keuze van de 
Papoea, tot welk land hij zal behoren. Wanneer hier gevaar dreigt, is het 
gevaar van de zijde van Indonesië, dat inderdaad met wapengeweld dreigt 
en te kennen geeft als agressor te willen optreden. En dat wordt door prof. 
Verkuyl, die boven zijn bijdrage in het Engels drukken liet: ministerie 
(d. i. dienst) der verzoening, aanvaard en als argument gebruikt om toe 
te geven in een rechtsgeschil ! Wat zegt prof. Verkuyl hier nu anders dan: 
Papoea, kies nu maar voor Indonesië en laat Nederland U loslaten, anders 
gebruikt Indonesië geweld en zijt gij het slachtoffer? Is dat dienst der 
verzoening? Of is het dienst der agressie? 

d. Zendingsarbeid zou veel efficiënter kunnen geschieden, indien zij 
gesteund werd door de Indonesische Raad van kerken en door de Indo
nesische zendingscommissie, omdat er dan meer personele hulp kan wor
den geboden dan thans mogelijk is. Dat lijkt aanlokkelijk, doch voor de 
Papoea zal het dat bepaald niet zijn. Hier liggen feiten, die een gans andere 
taal spreken. De Papoea-kerk in Nieuw-Gui.nea is zelfstandig geworden:.
Er is een Evangelisch-Christelijke Kerk van Nieuw-Guinea gevormd. Doch 
een deel van de zendingsgemeenten kon daaraan niet meedoen. Dat is het 
deel, dat nog banden heeft met de Moluks Protestantse Kerk, die in dat 
gedeelte van Ned. Nieuw-Guinea wel nominaal de zendende kerk is, maar 
daar al lang niet meer in werkelijkheid voor kan zorgen. Maar zij heeft 
wel kunnen tegenhouden, dat die kerken in "haar" gebied in die zelf
standigwording konden delen. 

Dit dan zijn de argumenten van prof. Verkuyl over het belang der 
Papoea's. Naar hun mening is niet gevraagd. Dat hoort er kennelijk niet 
bij. Hun is mits deze beloofd onderwijs, dat moeilijk meer en beter kan 
zijn dan het huidige; een influx in hun land van Indonesische arbeids
krachten, wat zij niet wensen; terugkeer der Ternataanse prauwvaart, die 
allang overbodig is en de goederen niet brengen kan, die er nu op de 
markt zijn in Nieuw-Guinea, omdat die al jaren in Indonesië niet meer 
verkrijgbaar zijn; zij zijn gedreigd met internationale conflicten en hun is 
de bemoeienis beloofd van een zending, die zich tot nu toe alleen onder
scheiden heeft door aan de Papoea-kerk haar zelfstandigheid te onthouden. 
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Laat ons tot het slot komen en tot het punt, waar het eigenlijk op aan
komt, nl. Verkuyls verzoeningsprediking. Waarom richt hij die oproep 
tot verzoening op dit ogenblik tot ons t 1s daar een bijzondere aanleiding 
voor? Het is immers zo, dat Indonesië zich schromelIjk jegens ons mis
dragen heeft en nu enig (enig; vooral geen volledig) rechtsherstel of com
pensatie belooft, indien wij tnans Nieuw-Guinea atstaan. Dat wil zeggen, 
wij worden op het ogenblik gechanteerd en Verkuyls oproep tot ver
zoening betekent: geet nu Nieuw-Guinea maar en doe fllee aan die chan
tage. 10t klare werkelijkheid gebracht betekent zulk een verzoening geen 
verzoening, doch onder deze omstandigheden alleen maar onderwerpmg. 
Onderwerping aan chantage. De vraag waarom prof. Verkuyl op dit 
moment met zijn oproep tot verzoening komt, dient daarom te worden 
herhaald. Er is in wezen geen ongelegener moment denkbaar. Hij steunt 
daarmee immers de macht, die chanteert, hij helpt haar slachtoffers murw 
te maken, waarbij hij zelfs argumenten in het gedmg heeft gebracht, waar
van hij wist of weten kon, dat ze geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met 
de waarheid. Er is daarom op onze vraag maar één antwoord: prof. Ver
kuyl was met verlof en dat verlof moest coûte que coûte benut worden om 
deze boodschap te brengen, hoe ongeschikt het tijdstip daarvoor ook was. 

De verzoemng,· die \I erkuyl preelIkt, is een verzoening, die buiten het 
recht om gaat. Als Indonesie al ooit recht had gehad op Nieuw-Guinea, 
dan was dat recht toch sedert de door 1ndonesië gepleegde contractbreuk f 
en vijandelijke handelmgen te niet gegaan! Dat aspect echter komt bij I 
Verkuyl niet op. Ook is net opvallend, dat hij wel spreekt over collectieve 
verzoening, maar met geen woord rept over de overheid, de instantie, die 
namens de collectiviteIt moet optreden en wier primaire taak juist is de I· 

handhaving van het recht, ook van het internatIOnale recht. Dat is een 
zaak, die niet in tegenstelling staat tot verzoening en liefde, maar één, 
welker vervulling de noodzakelijke voorwaarde is voor het tot stand komen 
ener verzoening. Zeer onlangs heb ik een uitvoerige uiteenzetting gegeven 
van het conflict inzake Nieuw-Guinea, waaruit gebleken kan zijn dat van 
Nederlandse zijde van alles is voorgesteld om aan billijke en zelfs aan 
minder billijke Indonesische wensen tegemoet te komen. Moet van de 
overheid - want dat is in de praktijk toch die collectiviteit, die door 
Verkuyl tot verzoening wordt geroepen - moet van de overheid verwacht t 
worden, dat ze verder dat recht maar aan die verzoening offert? Wie dat i 
meent is op een verschrikkelijk gevaarlijke weg. Het is o. m. de weg van I 
het absolute pacifisme, dat voor zichzelt de oorlog weigert, maar de weg 11 

baant, waardoor de eigen kinderen door de boze macht van de vijand ge-
dwongen zullen worden om al datgene te gaan doen en dat dan in de 
macht van een boze overheid, waar men onder een acceptabele overheid 
voor zichzelf bezwaar tegen heeft. 

Voor een overheid is er geen andere keus dan de weg van het recht. 
Zodra zij die verlaat, ook als zij die verlaat voor de weg der verzoening, 
gaat dat ten koste van het recht van anderen, dat is van onrecht. Wanneer 
een christelijke overheid aldus handelde zou ieder de dag zegenen, waarop 
hij onder een heidense kwam. En zo ligt het nu ook met Nieuw-Guinea. 
Hier ligt een rechtsgeschil en dat rechtsgeschil is van de zijde van Indo
nesië behandeld met onrechtmatige middelen. Indonesië wil dingen, die 
niet recht zijn. Eén van die dingen is, dat het het recht der Papoea's om 
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over eigen toekomst te. beslissen negeren wil. En nu wil prof. Verkuvl, die 
over dit aspect van de zaak niet anders dan een paar armelijke dingen 
gezegd heeft, gaan verzoenen met neg-atie van dit recht. Zulk een ver
zoening staat niet in dienst van de liefde, maar in dienst van het onrecht 
en dit leidt mij tot mijn slotopmerking. 

Prof. Verkuyl stelt enige malen, dat er verzoening met Indonesië moet 
komen. Hij acht dit een zo urgente zaak, dat hij meent haar te moeten 
forceren op een ogenblik, dat nauweliïks ongelukkiger gekozen had kunnen 
zijn. Waarom die haast? Waarom die ontzettende bewogenheid, die een 
achtenswaardig en eerlijk man dingen doet zegg-en en schrijven, die niet 
waar zijn, die hij niet vol kan houden, van welke hij weet, dat ze vol
komen ongefundeerd zijn? Die ir. Telder ertoe bracht een stuk te schrijven, 
dat volstrekt onder de maat is? Er lig-t een eenheid in deze brochure: Dat 
is het verlangen, dat door dr. RooIvink op zo duidelijke en onbevangen 
wijze is geformuleerd. Nederland en Indonesië zijn in het verleden zo 
nauw verbonden geweest dat het deze schrijvers onmog-elijk is te aan
vaarden, dat die band nu werkelijk verbroken is. Als ik het nu eens heel 
duidelijk mag formuleren: zij hebben Indonesië niet los kunnen laten, zij 
willen daarin niet berusten. Zij willen de conseauenties van het altijd door 
hen gesteunde Indonesische verlange.n naar 100 % merdeka niet aan
vaarden. En daaruit komt al deze aandrang voort om Nieuw-Guinea op te 
offeren aan wat geen recht is, maar onrecht. Een noodsprong om te pro
beren een mislukte politiek t.a.v. Indonesië alsnog te redden. Tegen de 
duidelijke taal der door henzelf gestelde feiten in. En dan moeten heel 
erg grote woorden en zelfs onwaarheden dienen om dat aannemelijk te 
maken. Er zou nog veel over te zeggen zijn, doch laat mij besluiten met 
de schrijvers te verwijzen naar het begin, naar hetgeen zij zelf schreven 
over rechte voorlichting. Dat' kan hun alleen maar beschaamd doen staan. 
Het minste wat men van voorlichting verwachten mag is, dat zij de feiten, 
die ze geeft, recht weergeeft. Doch zelfs dat is hier niet geschied en dat 
niet op één, maar op tal van punten. Het is een kwalijke zaak, die zich 
van zulke middelen bedienen moet. 

* 
DE CHRISTEN EN DE MODERNE OORLOGVOERING 

DOOR 

M. W. SCHAKEL 

"Zodat er niets nieuws is onder de l1on." 
(Prediker 1 : 9b). 

De christen heeft het leve.n te aanvaarden! Akkoord, maar dan zal 
het ook zaak zijn dat leven te onderkennen in zijn ware aard. 

,.. De zon beschijnt een wereld, die zucht onder de gevolgen van de zonde-
val. In de voortwenteling der eeuwen ervaart de mensheid iedere dag 
opnieuw hoe bitter de vruchten der ongehoorzaamheid smaken, wat het 
zeggen wil dat het aardrijk om harentwil vervloekt is. Tot ons ver-
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diende loon op de afval van de hoge God behoort een breed bloedspoor 
dwars door de historie heen. 

"En het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn 
broeder Abel opstond, en sloeg hem dood." 

Deze tekst vinden wij al in het vierde hoofdstuk van de Bijbel. Slechts 
in de loop van Genesis 1 en 2 wordt alles volmaakt en schoon en liefelijk. 
Hoofdstuk 3 meldt ons de zondeval en vlak daarna wordt de eerste naam 
gegrift op de onmetelijk lange wereldlijst van gevallenen. Dan staat de 
wereld nog vlak bij de prille scheppingsmorgen. 

De ziener op Patrnos zag de ring van het aards gebeuren zich weer 
sluiten. Door zijn visioenen draaft het bemande rode paard. De ruiter, die 
het bereed, werd macht gegeven, de vrede te nemen. 

Tussen Genesis 4 en Openbaring 6 ligt het woord van de Meester: 
En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. 

Voor de christen zijn dit geen sprookjes of diepzinnige allegorieën, maar 
dingen, die hij als feiten erkent en aanvaardt. 

Wij leven niet in een normale wereld, onze wereld is gebroken. Ge
broken van.en met de dag, die ons in het derde bijbelhoofdstuk beschreven 
wordt. Gebroken tot en met de allerlaatste dag van deze bedeling. E.n onze 
wereld gaat onder de vloek van die gebrokenheid gebukt. Gebukt in de 
volle en priemende zin van dit woord. Gebukt, zoals menig moeder gaat 
van de dag af, dat haar het bericht bereikt van de eervolle dood van haar 
zoon op het slagveld. Gebukt, zoals de erezuilen van de monumenten ge
bukt gaan onder de last der namen van hen wier nagedachtenis zij pogen 
vast te houden. 

"Over blinkende sneeuwvelden en door stuivende woestijnen, over wijd
pralende akkers en door ruisende bossen werd een donkerrood bloedspoor 
getrokken, al breder en afgrijselijker" 1). 

Toebereiding ten oorlog, geruchten van oorlog, oorlog en gevolgen van 
oorlog, zij zullen de mensheid begeleiden tot het einde. 

Is dit fatalisme? In genen dele, het is het gelovig aanvaarden van de 
bijbelse boodschap. Fatalisme zou slechts zijn: het zich wil- en weerloos 
neerleggen bij dit gevolg van de zondeval. 

De christen heeft zeer bepaald de opdracht om te strijden tegen de 
zonde en haar gevolgen, om het even of dit de ziekten dan wel het perio
dieke bloedvergieten op grote schaal betreft. Van de eerste eeuwen af 
hebben de christenen met het probleem van de oorlog geworsteld. Oorlog 
is een afschuwelijk bedrijf, dat we niet met vanzelfsprekende gelatenheid 
mogen aanvaarden. Het oorlogsprobleem brandt ons te meer op het ge
weten nu de moderne oorlogvoering in afgrijselijkheid naar een nieuw 
"toppunt" dreigt te stuwen. 

Er zijn er die beweren, dat we eigenlijk voor een geheel nieuw probleem 
geplaatst worden: het kwantitatieve (de vernietiging door kernwapenen 
is onvergelijkbaar veelomvattender dan door conventionele wapens) slaat 
ergens om in het kwalitatieve. 

Een nieuwe tijd en een nieuw problee'm dus? 
Het antwoord geeft ons prof. dr. G. H. J. van der Molen in de inleiding 

op een brochure van haar hand 2): "Elke nieuwe tijd stelt ons voor nieuwe 

1) Ds. J. W. de Jager, Bergrede - Christendom, 
, ~ ',.', 1, ~:~' ''lIm 

2) Prof. Dr. G. H. J. van der Molen, Vrede als vrucht der gerechtigheid. 

i 
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problemen. In hun diepste kern zijn deze problemen dezelfde als die de 
menselijke geest van oeroude tijden af beroerd hebben. Maar zij doen zich 
aan ons voor in een nieuwe verschijningsvorm. Daarom is elke nieuwe 
generatie geroepen tot nieuwe bezinning, want zij draagt voor de op
lossing dezer problemen haar eigen verantwoordelijkheid. 

Tweeërlei heeft zij daarbij in het. oog te houden. De problemen zelf 
zijn ook in hun hedendaagse vorm de uitkomst van een historische ont
wikkeling, die wij moeten kennen om de huidige fase in die ontwikkeling 
te verstaan. En de oplossing wordt bepaald door dezelfde grondwaarheden 
der Goddelijke Openbaring, die eeuw in eeuw uit onveranderlijk de rich
ting van het zuiver christelijk denken hebben aangegeven." 

Dat is een wijs, christelijk woord, dat ons de weg wijst naar een ver
antwoorde en zuivere positiebepaling. 

Tienduizenden gevoelen zich in deze tijd in hun geweten benauwd 
door de vreselijke gevolgen van het hanteren van atoomwapenen. 

Volkomen begrijpelijk. De opmerking van Kerk en Vrede in een brief 
van 1 juni 1954 aan de Generale Synode der Nederlandse Hervormde 
Kerk, dat 1/1000 van de aanwezige voorraad atoombommen voldoende 
zou zijn om alle leven op aarde te vernietigen, moge dan naar de mening 
van bepaalde deskundigen niet van overdrijving zijn vrij te pleiten, de 
bede van de onlangs overleden dichter Werumeus Buning vertolkt dan 
toch maar de beving van menig mensenhart : 

Heer, geef genade in dit uiterst uur. 
Kinderen spelen met het aardse vuur, 
En schroeien zich, 
Laat Gij hen niet verbranden I 

Wij gaan evenwel zijpaden op, die van nergens naar niets zullen blijken 
te leiden, als we de atoombewapening als een zaak-op-zich gaan behandelen. 
Alle isolatie is hier misplaatst. Wij kunnen en mogen deze dingen niet 
uitlichten uit het eeuwenoude kader van oorlog en vrede, bewapening 
en ontwapening. 

Ook dit probleem vormt, om de woorden van prof. Van der Molen te 
gebruiken, de uitkomst van een historische ontwikkeling. 

De opstand van de mens tegen zijn Schepper heeft met de mogelijkheid 
tot zelfvernietiging zijn (beter ware: een, Sch.) hoogtepunt bereikt 3). 

Maar dan toch een hoogtepunt, dat in kern gegeven is in het alrede in 
Genesis 3 beschreven feit. 

Atoomwapens vormen weliswaar een nieuw blad in de voorin ver
geelde en achterin kersverse kronieken van de oorlog, maar ze staan in 
dezelfde band. Nagasaki en Hirosjima zijn weliswaar nieuwe stappen 
maar dan afgelegd op een oer-oude weg. Het atoomwapen is een in het 
stroom bed van de historie zich bevindende consequentie van het wezen 
van de oorlog. In dat atoomwapen bloeit de oorlog in zijn demonie vol
ledig open. 

Van knop tot bloem is de titel van een serie leerboeken voor de lagere 
school. Van bon tot bom, zou het opschrift kunnen zijn vae menig ver-

3) Verklaring van de Wereldraad van Kerken te Bossey in 1950. 
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zetsleven. Van knots tot H-bom is de in een notedop samengevatte kern 
van de historie der bewapening. 

De kernsplitsing heeft de arm van de mens in technisch opzicht ver
lengd. 

Het benauwende van dit alles, de misère en de grandeur van het kroon
juweel van Gods wonderbare schepping is, dat de mensheid technisch 
met zevenmijlslaarzen voorwaarts geijld is, maar dat de mens dezelfde 
bleef. 

De disharmonie tussen normaal ontwikkeld hoofd en achtergebleven 
andere lichaamsdelen, die de dwerg in ons oog zo deerniswekkend doen 
voorkomen. 

De problemen zelfs van het naakte, biologische bestaan hebben zich op 
. adembenemende wijze toegespitst, maar in wezen zijn zij niet veranderd. 

De mens bleef dezelfde, zijn omgeving vergrootte zich tot onherkenbaar 
wordens toe. En daarom hebben zij gelijk, die stellen: er steekt willekeur 
in het atoompacifisme: een plotseling grenzen trekken, omdat het middel 
nu te bar geworden is. 

Uit het horizontale vlak geheven 
In het tot hiertoe geschrevene werd stelling gekozen tegen het ge

isoleerd plaatsen van de atoomwapens naast het totale raam van oorlog 
en vrede, bewapening en ontwapening. Dusdoende wordt de moderne 
oorlogvoering door een quasi-nieuwe sfeer omgeven met vaak als gevolg, 
dat menigeen, die van huis uit niet tot de pacifisten - het woord kreeg 
in de loop der tijd een bepaalde gevoelswaarde - gerekend zou willen 
worden, zich openlijk of bedekt voor het atoompacifisme verklaart, terwijl 
het aantal potentiële atoompacifisten ook in eigen kring niet onderschat 
moet worden. 

De probleemstelling komt kort en goed op het volgende neer: tot nu 
toe hadden de oorlogen nog in meerdere of mindere (denk aan de laatste 
wereldoorlog) mate een beperkt karakter; bij gebruikmaking van atoom
wapens zullen de vernietigingen en de uitroeiing van menselijk leven zo 
veelomvattend zijn, dat oorlogvoering op deze wijze in geen enkel opzicht 
meer te verantwoorden is; het middel is zo onmenselijk geworden, het 
druist dermate in tegen alle levens wet, dat geen enkel doel - hoe hoog 
en verheven wellicht op zichzelf - daarmee nog mag en kan worden 
gediend. 

Het mag de voorzitter van de A.R. Partij nog niet als een verdienste 
worden aangerekend, dat hij in zijn in Musis Sacrum te Arnhem op 
25 oktober 1958 ter opening van het Partijconvent uitgesproken rede, 
zich over de hier in geding zijnde vragen uitsprekend, niet in deze isolatie
methode begeven heeft. Wel verdienstelijk was het en ook geheel in 
overeensteming met de titel van zijn rede, Het geestesmerk der reformatie, 
dat hij bovendien een stap verder ging en het gehele vraagstuk uit het 
horizontale vlak geheven heeft. Hij waarschuwde er voor, zich niet te 
verstrikken in een horizontale, menselijke problematiek. Dat doet men, 
wanneer men het atoomvraagstuk bij uitsluiting plaatst in de sfeer van 
de intermenselijke verhoudingen. "\iVie dat doet komt er voor zijn geweten 
niet uit. Niet uit de atoomoorlog en uit geen enkele oorlog. Evenmin uit 
de doodstraf. 
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Dr. Berghuis riep zijn toehoorders op, dit probleem te plaatsen op de 
enig juiste plaats: onder het licht der Openbaring Gods, onder de toets
steen van Gods geboden. 

De atoomwapens zijn in laatste instantie in handen van de aardse 
overheid, die weliswaar in het horizontale vlak opereert, maar de lijn 
naar haar Opdrachtgever is een vertikale. 

De mens is geen norm in zichzelf. De mens is geen doel in zichzelf. 
Het atoomvraagstuk is niet uitsluitend een ethisch probleem in de onder
linge omgang van mensen en volken. Daarom maken wij ons schuldig aan 
een eenzijdigheid, wanneer wij deze zaak alleen benaderen als probleem 
van de intermenselijke verhoudingen, gesteld onder een menselijk uitgelegd 
gebod der liefde. Wij hebben ook acht te geven, aldus nog steeds dr. 
Berghuis, op de overheid, haar opdracht en haar Opdrachtgever: in het 
najagen van een bijbels-verantwoorde, ethische samenleving van mensen 
en volken zal het element van het overheidsinstituut moeten zijn inge
bouwd. Men kan het gebod om lief te hebben en de eis van het recht te 
handhaven niet als elkanders tegenvoeters doen fungeren. Èn voor de 
liefde èn voor het recht zal er plaats moeten zijn in ons christendom. 
Deze dubbele opdracht moet ons zonder enige twijfel ten diepste in ver
warring brengen als wij steeds in het horizontale vlak blijven ronddraaien. 
Nooit zullen wij uit het oog mogen verliezen, dat wij als mensen in zeer 
verschillende verhoudingen en kwaliteiten tegenover elkander kunnen staan. 

Ds. De Jager geeft in zijn reeds eerder aangehaalde werk Bergrede -
Christendom het voorbeeld van de politieagent, die naast een taxichauffeur 
woont. Het optreden van de agent in zijn kwaliteit van buurman (liefde
gebod) vertoont gans andere trekken dan zijn optreden als handhaver van 
de wet (rechtsgebod). 

De rechtshandhaving is eveneens een gebod en daarom mag de be
trekking van mens tot mens niet eenzijdig het accent verkrijgen. Het 
tegelijk staan onder de eisen van liefde en recht veroorzaakt enorme 
spanning in ons leven. De gebrokenheid van deze bedeling, de verdwenen 
harmonie, wordt er klemmend in openbaar. 

"Het kan voor een Christen plicht zijn om de éne dag de vijand met 
granaten te bestoken en de andere dag met hem Avondmaal te vieren. 
Inderdaad, zo staan wij voor de tweevoudige opdracht van God in een 
zondig-geworden wereld." 4) 

De overheid draagt - ons ten goede - het zwaard niet tevergeefs 

In een wereld, die uit en van zichzelf naar het onrecht neigt, stelde 
God de overheid. Als God de zaak had laten begaan, dan zou er spoedig 
een in bloed gedrenkte punt achter deze aardse samenleving hebben ge
staan. 

Als ... , maar God laat de zaak niet begaan. Hij remt de wagen, die 
de afgrond in zou storten, nog krachtig af. Dat is Zijn uitstel van executie. 
Men noeme dit uitstel of hoe men het noemen wil. Persoonlijk kan ik 
mij goed vinden in Kuypers formulering: dat is gemene gratie. 

God stelde in ons midden een overheid. Daarom regeert die bij Zijn 

4) Ds. J. W. de Jager, Bergrede - Christendom. 



20 M. W. SCHAKEL 

gratie. Die overheid heeft een haar van Godswege opgelegde roeping. 
Let wel: een roeping I Niet een vrije keuze, maar een heilige plicht. Haar 
roeping is het, er voor haar deel toe bij te dragen, dat onze samenleving 
niet in een zucht van tijd zich zelf verteert. En omdat die overheid met 
die Goddelijke roeping in zulk een barbaarse omgeving is gezet, draagt 
zij een zwaard. Dat is geen statiezwaard, zoals we het vinden op oude 
schilderijen. Dat zwaard draagt de overheid niet tevergeefs ... Zij moet 
van Hem, die haar volmacht gaf, het recht bestellen' temidden van een 
krom en verdraaid geslacht. In een samenleving, die haar aard en wezen 
het duidelijkst illustreert in de wetten van de jungle, in een samenleving, 
die er van nature op is aangelegd om het recht van de sterkste te eer
biedigen, in zulk een samenleving heeft zij het verdrukte te beschermen. 

Dat is de gedachtenwereld waaruit Kuyper leeft, als hij in Ons Program 
het hoofdstuk over de landsverdediging aldus aanvangt: ,,'s Lands defensie 
is voor een program van a.r. beginselen geen aanhangsel, maar een hoofd
bestanddeel." Men zie hier scherp I Dit is geen militarisme in de oud
Pruisische zin van het woord. Dit is geen kinderlijke voorliefde voor 
militaire marsmuziek. Dit is de consequentie van deze diep wortelende 
overtuiging: Gij moogt een overheid de middelen niet onthouden, die ze 
in een bepaald tijdsbestek nodig heeft om de haar opgelegde roeping te 
vervullen. 

Het komt ons niet toe, de overheid het zwaard uit de hand te nemen. 
Het komt ons evenmin toe, haar een ouderwets zwaard op te dringen, 
dat niet op de hoogte van de tijd is. Dat zou betekenen, dat ze in deze 
zondige wereld haar taak op een zeer belangrijk onderdeel niet meer zou 
kunnen vervullen. En die taak hebben wij haar niet opgelegd I De Op
drachtgever is ons bekend. De overheid heeft te zorgen voor een zwaard, 
dat in overeenstemming is met de bedreiging. Dat zwaard heeft effectief, 
heeft daadwerkelijk te zijn. 

Toegespitst op ons probleem: de overheid vindt in onze tijd het atoom
zwaard als een niet weg te redeneren, als een concreet feit op haar weg. 
Ambtshalve heeft zij er op toe te zien, dat hààr zwaard even goed gewet is. 

"Het is niet aan ons, mensen, om op een gegeven ogenblik, indien naar 
onze mening het zwaard der overheid, om effectief te kunnen zijn, de grens 
van een nog aanvaardbare scherpte zou moeten overschrijden, de ambte
lijke overheidsopdracht en de uitvoering daarvan, welke erop gericht moet 
zijn het geweld van het onrecht in bedwang te kunnen houden en zo nodig 
te onderdrukken, terzijde te stellen." 6) 

Dat laatste doet ds. L. Nieuwpoort als hij schrijft 8): "De keizer gevend 
was des keizers is, willen ze aan de overheid graag haar zwaard gunnen, 
maar zien haar toch liever geen atoombommen hanteren. We willen aan
nemen, dat het zwaard der overheid nog wel in Gods plan met de wereld een 
positieve plaats inneemt, maar we geloven persé niet, dat een atoomoorlog 
met alle gevolgen van dien in Gods plan met de wereld past. Wie tegen
over dit huiveringwekkende probleem van onze tijd retireert op het recht 
der overheid om desnoods met geweld tuchteloosheid en anarchie tegen te 
gaan, doet niets anders als in grote woorden vluchten." 

6) Dr. W. P. Berghuis. Het geestesmerk der Reformatie. 
8) In de Waagschaal van 12 april 1958. 
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Hier ontbreekt het kleine beetje overeenstemming, dat de Fransman 
nodig oordeelt om van gedachten te kunnen wisselen. 

Hier wordt de overheid bij haar taakvolvoering in het hart aangetast. 
Hier wordt haar namelijk een zwaard -onthouden, dat aangepast is aan 
de omstandigheden. Ontneemt men haar de atoomwapens, dan kan ze in 
deze tijd op een fundamenteel punt geen overheid meer zijn. Zulk een 
overheid zou - wij spreken in een beeld - het bijltje er bij neergelegd 
hebben. 

Er wordt gesteld: de overheid mag nog wel een zwaard hebben, maar 
geen atoomzwaard! Concreet overgebracht in de nuchtere taal van het 
normale politieke bedrijf: overheid, gij moogt een leger op de been houden, 
maar gij zult het een uitrusting geven, die sterk bij de ontwikkeling op 
dit gebied ten achter blijft. 

Wel een leger, maar op de ouderwetse wijze bewapend. Waar blijft 
hier de logica? 

Wie van oordeel is, dat een leger noodzakelijk is, zal toch ook moeten 
aanvaarden, dat het zo goed mogelijk is. 

En wie het eerste wel en het laatste niet aanvaardt, roept ethische pro
blemen van de allereerste orde op. 

Paul Henri Spaak T) licht een en ander toe met het voorbeeld van de 
tactische atoomwapens, die volgens de deskundigen een vervolmaking van 
de vroegere artillerie zijn, die daardoor duizend maal krachtiger is ge
worden dan voorheen. 

Afzien van zulk een grotere vuurkracht, terwijl de tegenstander er geen 
afstand van deed, betekent dat men jongemannen naar het front zou 
sturen met de mededeling: hier is het kanon, dat wij jullie ter beschikking 
stellen; wij hebben gewild, dat het duizendmaal minder doelmatig is dan 
dat van jullie tegenstanders. 

Wat is dat voor ethiek en wat is dat voor politiek? 
De deskundigen zijn het er over eens, dat de raket met atoomkop het 

enige wapen is, dat een verdediging tegen luchtaanvallen mogelijk maakt. 
Spaak stelt de tegenstanders van een goed uitgerust leger in bedoeld 

geschrift de vraag: wilt u de verantwoordelijkheid op u nemen, de steden 
en de bevolking te verdedigen met wapenen waarvan u van te voren weet, 
dat deze ondoelmatig zijn? 

In het aanhouden van verouderde wapenen zit geen logica. Consequent 
is dan slechts de algehele ontwapenaar. Wie het atoomwapen afwijst, kan 
niet ergens halfweg blijven staan. Wie het atoomwapen afwijst, moet alle 
militaire defensie afwijzen. Om ethische en om politieke redenen. 

Atoompacifisme is niet alleen willekeurig, het is in hoge mate inconse
quent. 

De christen realisere zich echter wel, dat wie militaire defensie afwijst, 
het middel tot rechtshandhaving in de volkengemeenschap afwiist. 

Maar, met geen woord heeft Jezus Christus ooit Gods gebod van het 
recht, dat in deze wereld gehandhaafd moet worden, weersproken. Als een 
misdadiger is Hijzelf om der wille van het recht aan het kruis gestorven 
(Hebr. 10 : 5-9) 8). 

T) Actuele Vraagstukken, uitgave van de Atlantische commissie (augustus 1958). 
8) Ds. J. W. de Jager, Bergrede - Christendom. 
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. Wie, ten overvloede overigens, nog gaarne een woord uit het horizontale 
vlak zou willen vernemen: voor onze vrijheid en onze rechten hebben 
miljoenen het offer van hun leven moeten brengen. Mogen wij - nu het 
ons te bar gaat worden - lichtvaardig met die zwaar verhypothekeerde 
goederen omspringen? 

Wat onze overheid tegenover zich heeft staan 

Een ééndaags ritje in een auto in oostelijke richting en we staan in de 
meest letterlijke zin aan de grens van twee werelden. Dat ijzeren gordijn 
confronteert ons met de fundamenteel en radicaal verschillende levens
instelling van twee grote delen van de mensheid. 

Als wij ons niet vergissen, dan is één van de oorzaken, dat pacifisten 
en niet-pacifisten elkanders taal zelfs niet meer verstaan, dat deze realiteit 
weggeredeneerd wordt. 

Is het nu argeloosheid of is het verblinding als daar geschreven wordt 9) : 
"Als een vaststaand feit wordt aangenomen, zonder dat er zelfs de waar
schijnlijkheid van wordt aangetoond, dat Rusland elk ogenblik gereed 
staat om bij een moment van politieke en militaire zwakte van het Westen 
tot de aanval over te gaan." 

"Is het nu werkelijk waarschijnlijk te maken dat Rusland zijn politiek 
er op richt om desnoods met geweld heel West-Europa bij het commu
nistische blok in tel lijven." 

Het bewijs behoeft niet eens, zoals men mogelijk verwachten zou, uit 
het ongerijmde geleverd te worden. 

Er is op de kaart van Europa met feilloze nauwkeurigheid aan te geven 
tot welke lijnen het communisme met brutaal geweld is opgelegd. Die 
lijnen dekken haarscherp de grenzen tot waar de Russische legers staan. 

Luitenant-generaal M. R. H. Calmeyer bundelde het geheel nog eens 
in één aangrijpend overzicht 10): 

1945. Inlijving van Karelië 1 
Baltische Staten ! 
Oost-Pruisen 
Oost-Polen 
Roemenië I 
Boekawina 
Bessarabië 

onder uitroeiing of wegvoering 
van grote delen van de daar 
levende bevolking. 

1947. Achter het ijzeren gordijn verdwijnen: Oost-Duitsland 
Polen 
Hongarije 
Roemenië 

Toen kwam in 1948 het stormsignaal van Tsjecho-Slowakije. Het on
middellijk bedreigde West-Europa reageerde met het verdrag van Brussel 
(17 maart 1948). 

9) In de Waagschaal van 26 april 1958. 
10) Koningin en Vaderland van 11 en 18 april 1958. 



DE CHRISTEN EN DE MODERNE OORLOGVOERING 

Bij de capitulatie van Duitsland stonden in Europa: 
3.100.000 Amerikanen 
1.300.000 Engelsen 

300.000 Canadezen 

Na de demobilisatie in 1946 waren deze getallen ingeschrompeld tot: 
390.000 Amerikanen 
488.000 Engelsen 
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Daartegenover stonden 431 miljoen Russen met een verpletterende 
overmacht van conventionele bewapening 11). 

Tegenover ons staat een tot de tanden bewapende grootmacht met een 
eigen geloof en een eigen regeringsvorm. Dat geloof en onze religie ver
dragen zich als water en vuur. Die regeringsvorm is een demonische 
caricatuur van wat wij onder een regering verstaan. 

Tegenover ons staat de gedachte van de wereldrevolutie, dat is een 
element uit de strijd der geesten, dat raakt ons in de diepste lagen van 
ons geestesleven. 

Tegenover ons staat een agressor, een tiran, die van de vrije wereld 
een kolonie wil maken en van de vrije mensheid een erbarmelijke slaven
troep. 

Tegenover ons staat een macht, die niet alleen over atoombommen maar 
ook over injectienaalden beschikt, "het sovjetsysteem kan belijders van 
Jezus Christus met afschuwelijke middelen maken tot loochenaars, die 
nooit naar buiten gaan om bitter te wenen" 12). 

Wie de vrede wil, wapene zich ten oorlog 
De bij can slechts haar honinck brouwen 
Onder het schilt van leeuwenclauwen. 

Zwakheid is geen verraad, alhoewel het gevolg even rampzalig is 
(Churchill). 

De historie is een harde leermeesteres, telkens als zij zich herhaalt, 
verdubbelt zich de prijs. 

De meest rake kenschets van de oorlog 1939-1945 werd door één van 
haar grootmeesters, Churchill, gegeven: the unnecessary war 13). 

Een Germaans dwaallicht had zich aangegord om heel Europa aan zich 
te onderwerpen. Zet na zet, land na land, haalde hij binnen. Hij kon 
het vooralsnog ongestraft doen. Het Westen had in die jaren geen leger
machten om hem tijdig tot de orde te roepen. Daarom en daarom alleen 
moest de aristocraat Chamberlain zich in 1938 vernederen tot een gang 
naar het toenmalige nest van dit àddergebroed: München. 

Europa haalde verruimd adem. In de lopen van de geweren van de 
uit de mobilisaties tellingen weerkomende soldaten werden door vrouwen 
en meisjes bloemen gestoken. 

De rekening werd al spoedig gepresenteerd. Een rekening met een 
eind-cijfer, dat in de miljoenen loopt wat de doden aangaat en in de mil-

11) De cijfers zijn ontleend aan een artikel van dr. C. L. Patijn in Wending van 
april 1958. 

12) Ds. G. N. Lammens in long Gereformeerd van 12 juli 1958. 
13) De oorlog, die niet nodig geweest zou zijn. 
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jarden wat de aangerichte schade betreft. Een rekening die nog bij lange 
na niet vereffend is, want het leed en de ellende van nog weer miljoenen 
schreeuwt sedertdien ten hemel. 

Het was een schoon gezicht, die hun garnizoenen weer binnentrek
kende bataljons - we marcheerden zelf in één ervan - onder de stralen
de herftszon van het jaar de3 Heren 1938, maar het was een illusie en 
de bittere ontgoocheling kwam weldra. 

Het Westen was niet krachtig genoeg bewapend. Onze nationale 
defensie-inspanningen waren niet afgestemd op de toenmalige bedreiging. 
De marge, waarbinnen wij een vrije keuze hadden, was door ons schrome
lijk overschat. Wij hadden het tempo en het peil van de bewapening van 
onze tegenstander niet geëvenaard. ' 

Er doet in pacifistische kringen sinds j aar en dag en ook nu weer een 
bepaalde redenatie de ronde: de bewapeningswedloop voert tot toenemende 
spanningen, die als ze eenmaal op kookhitte gekomen zijn, volgens de 
regels van een ijzeren wetmatigheid tot de uitbarsting, die men notabene 
voorkomen wil, moeten leiden. 

Dat is een drogreden. De feiten spreken een andere taal. "Alle oorlogen 
van deze eeuw zijn ontstaan, doordat de geallieerde landen hun bewape
ning verwaarloosden" 14). 

Wie zijn plicht verzuimt in de defensie, stuurt een invitatie de wereld 
in. De geadresseerde is de op buit beluste! 

"Hebben onze pacifisten uit dit alles dan niets geleerd? Als hun filo
sofie in 1940 de overhand had gekregen, dan zou heel Europa thans reeds 
lang een nazi-kolonie geweest zijn. Indien hun opvattingen op het ogenblik 
in het Westen triomferen dan zou het niet lang duren of geheel Azië 
Afrika en Europa zouden Sowjet-koloniën worden" 15). 

De prijs die de geschiedenis voor herhalingslessen eist, is ditmaal goed 
aangevoeld. Het Westen heeft zijn les geleerd. Het was dan ook een ge
voelige les. Op 4 april 1949 kwam de Noord-Atlantische Verdrags-Orga
nisatie tot stand. Daardoor is de wereld nu gesplitst in twee machts
blokken, die tegen elkaar op wegen. Aan beide zijden heeft men de troef 
van het atoomwapen in de hand. Wie dat zwaard opneemt zal door dat 
zwaard vergaan. 

Als de atoompacifisten hun zin zouden krijgen, als het vrije Westen 
tot eenzijdige afschaffing van de atoomwapens zou overgaan, dan zou het 
machtsevenwicht in de wereld daarmede compleet en grandioos ver
dwenen zijn. 

Dat zou met één slag een toestand oproepen als in 1938. Men, behoeft 
de naam van Hitier slechts te vervangen door die van Chroestjew en voor 
München gelieve men Moskou te lezen. Dat zou - in het "allerbeste" 
geval - het nieuwe Canossa voor de leidende politici van de vrije 
wereld zijn. 

Op het punt van de psychologische oorlogvoering zijn nationaal
socialisten en communisten volledig aan elkander gewaagd. 

Hitler liet de verwoestingen in Warschau verfilmen. Die film draaide 
in het begin van 1940 in de bioscopen van die landen, die bovenaan het 

14) Trouw van 5 juli 1958. 
15) Pieter 't Hoen in Het Parool van 14 maart 1958. 
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, veroveringslijstje stonden. De bedoeling lag er duimendik op. De indruk 
moest er in gehamerd worden, dat de Duitse luchtmacht voor niets stond, 
dat alle tegenstand met zelfmoord gelijk te stellen was, dat de Duitsers, 
als zij eenmaal kwamen, geen enkele scrupule zouden hebben. 

Wij allen herinneren ons nog als de dag van gisteren de zondag van 
4 november 1956, die de geschiedenis is ingegaan als de Hongaarse bloed
zondag. De verschrikkelijke gebeurtenissen in dat, land vielen ongeluk
kigerwijze samen met het Suez-avontuur. Dat bracht Boelganin - hoe 
vergaat 's werelds glorie! - er toe om, gedachtig aan de oude waarheid, 
dat de aanval de beste verdediging is, ook in de zenuwenoorlog, zo langs 
zijn neus weg op maandag 5 november de vraag te stellen, wat Frankrijk 
en Engeland zouden denken van een aanval met lange-afstands-raketten? 
De reactie in de hoofdsteden van West-Europa en ver daarbuiten droeg 
duidelijk de paniekachtige elementen in zich. En dat bij een stand van 
zaken, waarbij het vrije Westen ook over deze wapenen beschikt. Men 
heeft niet veel fantasie nodig om zich de situatie voor ogen te halen, 
waarbij deze wapenen alleen in handen van de overkant geweest zouden 
zijn. Wij zouden benauwd en bedrukt ademhalen in het politieke chantage
klimaat van de jaren dertig, als we tenminste nog zouden ademhalen. 

Maar het bovenstaande is slechts een bange dagdroom. De atoom
wapenen zijn ook aan onze zijde. Daardoor is 1959 geen 1938. De Nato 
neutraliseerde de bedreiging van de Russische overmacht . 

. Het Westen verkeert niet meer in de situatie van 1938, dat het voor 
eigen vrede en veiligheid telkens maar weer een pion offert. 

Van 1945 tot 1949 zijn we daarmede weer druk bezig geweest. Maar 
in 1949 kwam de Nato en toen hield het op. 

Dr. C. L. Patijn wiht er in een voortreffelijk artikel 16) op, dat de Nato 
een politieke remise-stand gebracht heeft. Die remise-stand komt op wel
haast symbolische wijze tot uitdrukking in de deling van Duitsland, Korea 
en Vietnam. 

Sedert 1949 is de toestand bevroren. Het nucleair evenwicht is onze 
garantie tegen verder afglijden. 

Wie dat evenwicht welbewust wenst te verbreken, plaatst de vrije 
wereld op de gladde ijsbaan, die naar de afgrond voert; die verbreekt de 
politieke remisestand ; die laat de atoomwapenen bij uitsluiting in van 
bloed druipende handen. Eenzijdige afschaffing van atoomwapens betekent 
het scheppen van een enorm machtsoverwicht voor de tegenpartij. Even
wichtige distributie van macht keert het gevaar van machtsmisbruik. 

All power tends to corruption. Absolute power to absolute corrup
tion 11). 

Dat wij nog in vrijheid leven komt, naar de mens gesproken, door de 
angst van de Russen voor de macht der Amerikanen. 

Men moge dat een droevige stand van zaken noemen - de gebroken
heid van deze bedeling wordt er inderdaad vlijmscherp in openbaar -
maar hiermede wordt in ieder geval een schets van de werkelijkheid 
gegeven. Niets zou een oorlog zo naderbij brengen als eenzijdige afschaf
fing van atoomwapenen. Aan Berlijn en Boedapest zou een lange rij 

18) "Het probleem der atoomwapens", in Wending, april 1958. 
11) Alle macht heeft de kern van bederf in zich, absolute macht die van het com

plete bederf. 
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van hoofdsteden worden toegevoegd. Dat staat dan lijnrecht tegenover de 
bewering van de pacifistische dominees, dat de Nato doodsgevaarlijk voor 
West-Europa zou zijn. 

Eenzijdige atoomontwapening dient de vrede niet, maar de oorlog. 
Eenzijdige atoomontwapening schept een leegte. Wie die zal opvullen 
is geen vraag. 

"De vrede van vandaag bestaat, naar de mens gesproken, alleen doordat 
de Amerikaanse luchtmacht op oorlogssterkte, met atoomwapens, perma
nent in de lucht is" 18). 

"Als we eenzijdig de atoombewapening hadden gestaakt, was de moge
lijkheid niet uitgesloten dat nu reeds een flink aantal westerse predi
kanten, bisschoppen en priesters in 't publiek hadden "beleden", dat zij 
zich met hun evangelieprediking hadden vergist" 19). 

Atoompacifisme is willekeurig, is inconsequent, leidt niet tot hetgeen 
men er mede bereiken wil. 

Liever dood dan slaaf, of omgekeerd: een onvolledige probleem
stelling 

De discussie rondom de moderne oorlogvoering wordt nog al eens ver
troebeld, doordat zij wordt verengd tot die langzamerhand berucht ge- , 
worden keuze uit twee kwade zaken. 

In een in de loop van 1958 in de kolommen van Het Vrije Volk ge
voerde pennestrijd tussen dr. Buskes en Evert Vermeer stak die probleem
stelling ook telkens weer de kop op. 

Vermeer had op de 1-meisamenkomst in Amsterdam gezegd, dat hij 
tegenover hen, die liever een Russische bezetting dan een derde wereld
oorlog willen, de voorkeur gaf aan het fiere "liever dood dan slaaf". 

Buskes reageerde als volgt 20): " ... V oor hen, die, zoals gij dat doet, 
oorlog zo nodig aanvaarden, kan oorlog toch alleen zin hebben, wanneer 
het resultaat van de oorlog niet de dood maar het leven betekent. 

Liever dood dan slaaf tot principe in deze tijd en in onze verhouding 
tot Sowjet-Rusland verheven en geproclameerd, betekent: liever moord 
en zelfmoord dan slavernij! Je zult wel begrepen hebben, dat ik tegen 
het "liever dood dan slaaf" neen zeg vanuit mijn christelijke geloofs
overtuiging. God wil dat wij leven." 

Het liever slaaf dan dood is eveneens onder woorden gebracht door 
Fedde Schurer in zijn Kamper debat met Bruins Slot. Zijn betoog laat 
zich als volgt samenvatten: 

a. Een overheid, die atoomwapens benut, schiet over haar doel heen, 
want atoomwapenen betekenen niet alleen moord maar ook zelfmoord en 
zelfmoord is niet doeltreffend. God doelt in alles op het leven. 

b. Daarom hebben wij afstand te doen van de atoomwapens en liever 
het duldzaam dragen van de communistische slavernij te aanvaarden. 

c. Een christen mag toch geloven, dat ook het leven onder commu
nistische leiding in Gods hand staat en dat zelfs de poorten der hel de 
gemeente niet kunnen overweldigen. 

18) Trouw van 5 juli 1958. 
19) Ds. G. N. Lammens in long Gereformllerà van 12 juli 1958. 
~O) Het Vrije Volk van 10 mei 1958. 
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Zulk een betoog zal niet nalaten indruk te maken in de kring van be
lijdende christenen. Het zijn woorden ontleend aan een bekende, een 
dierbare, een gezaghebbende taalkring. 

Desalniettemin of juist daarom is het dure plicht zulke betogen van 
een aantal kanttekeningen te voorzien, gelijk ook geschied is in de christe
lijke dagbladpers. 

1. De Rotterdammer 21) wijst er op, dat de tegenstelling "dood of 
slavfrnij" te eenvoudig is. Zij is ook niet noodzakelijk. Bovendien is zij 
op dit moment - en in dit moment staan wij met onze verantwoorde
lijkheid - ook niet aan de orde. Voor die keuze staan wij eerst als het 
conflict eenmaal uitgebroken is. Dan staat de mensheid, dan staat ook 
de christenheid, mogelijk voor het vreselijke dilemma: atoomwapens be
nutten, moord en zelfmoord óf uitbreiding van de communistische macht, 
dus de slavernij. Bepalend in deze is evenwel, dat de verantwoordelijkheid 
van de christen in een vroeger stadium begint. In het nu. En dat nu bergt 
een derde mogelijkheid in zich, die in de discussie tussen deze socialisten 
schuil gaat: het handhaven van de wereldvrede door een evenwicht van 
macht. 

Dat is niet de derde weg, maar op dit punt in deze samenleving de 
enige weg; de vrije wereld beschermt de vrijheid en als het moet met 
geweld I 

2. In hetzelfde hoofdartikel van De Rotterdammer wordt er zeer 
terecht op gewezen, dat èn dood èn slavernij wezenlijk afbreuk doen aan 
de menselijke waardigheid. 

Er is ook nog de keuze om nu die menselijke waardigheid te omringen 
met die zorgen en die garanties, die mensenhanden er aan kunnen en 
mogen verlenen. 

En zou dat niet een morele keuze zijn? 
3. De vereenvoudiging "dood of slavernij" gaat er van uit dat een 

nieuw wereldconflict een atoomwapenconflict zal zijn. Dat is geen wet 
van Meden en Perzen. Toegegeven, dat een moderne oorlog welhaast niet 
denkbaar is zonder het gebruik van tactische atoomwapenen. Maar het 
zal nog zeer de vraag zijn of men atoombommen zal benutten. In het 
atomisch evenwicht zit een sterke rem om deze in te zetten. Gifgassen zijn 
in de eerste wereldoorlog "benut". Tussen de beide wereldoorlogen in 
is de vervaardiging daarvan verveelvoudigd en vervolmaakt. Men be
schikte aan weerskanten om het dan maar eens cynisch te stellen over een 
zeer uitgebreid arsenaal. Er zijn in Duitsland nog altijd uitgestrekte bos
percelen, die door geen mensen voet betreden mogen worden, vanwege de 
daar "opgeslagen voorraden". In de tweede wereldoorlog zijn deze niet 
ingezet, evenmin als al die andere bacteriologische verdelgingsmiddelen, 
die men van 1939 tot 1945 aan beide zijden had. In de laatste woorden 
van de vorige zin zit de oorzaak, waarom men deze middelen maar in 
voorraad hield. 

4. Daar wordt gesproken over het duldzaam dragen van de slavernij. 
Het klinkt bijna romantisch. Het stil en gerust leven in de slavenstand 
zou men met wat overdrijvende ironie kunnen zeggen. Vroeger kon een 
gevangene voor een gerechte zaak nog denken: mijn lichaam kunt gij 
ranselen en afbeulen, van mijn geest, mijn ziel, mijn ik blijft ge af. De 

21) D.d. 13 mei 1958. 
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techniek is voortgeschreden. De duivel heeft zich meester gemaakt van 
menige nieuwe vinding van de menselijke geest. Met brutaal raffinement 
heeft men middelen ontdekt om de mens in zijn meest essentiële mens-zijn 
te ontmenselijken. Laten wij elkander toch niet in slaap sussen met op 
dit punt althans min of meer romantische betogen. Die van de overkant 
hanteren een middel, dat ons één van de allerschoonste parels van ons 
menszijn ontrooft: het vermogen om waarheid en leugen te onderscheiden 
en om dan voor die waarheid te staan tot en met de allerlaatste vezel 
van ons innerlijk. 

Er is voor geen halve cent duldzaam dragen bij, het is alleen maar 
een wrange illustratie van het woord van dr. Aalders, dat de hel erger 
is dan de dood. 

5. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. 
Dat woord is in zijn algemeenheid juist. Maar wij staan op dit plekje 

Europa tegenover dit satanische. stelsel. Wij en onze kinderen. 
Het Friesch Dagblad 22) maakt over het gebruik van deze bijb~ltekst 

in dit verband een paar rake opmerkingen. 
Ga eens' naar Noord-Afrika. Daar is zelfs een Augustinus bisschop van 

Hippo geweest. Waar is daar de christelijke kerk? 
In de Middeleeuwen . onderwierpen de Turken een christenvolk. Men 

wilde hen hun geloof doen afzweren. De sultan werd er opmerkzaam 
op gemaakt, dat zulks toch maar van zeer betrekkelijke waarde zou zijn, 
want in hun hart zouden zij christenen blijven. 

Het antwoord van die sultan steekt nog altijd vol actualiteit: ik weet 
het, maar hun kleinkinderen zullen goede islamieten zijn. 

"Het is wel godvruchtig, in dagen van onderdrukking gelovig te ver
wachten, dat God Zijn Kerk niet verlaat. Maar het is niet godvruchtig 
op een wonder te speculeren en daarom maar met gekruiste armen onze 
kinderen uit te leveren aan de duivel" 23). 

De christen zal zijn levenslot in grote deemoed moeten leggen in Gods 
vaderhanden. Dat geeft rust, dat schenkt de ware levensmoed, dat is een 
veilig rantsoen op de vaak moeizame en gevaarvolle levensweg. Maar die 
levensinstelling biedt geen vrijbrief voor passiviteit, zij houdt de op
dracht tot positieve activiteit in. 

De voorzitter van onze partij bracht dat als volgt onder woorden op 
het vóórlaatste partijconvent: Atoompacifisme is een vlucht. Niet een 
vlucht in Godsvertrouwen, maar één voor de door God opgelegde ver-
antwoordelijkheid. .. 

Dat is de meest fundamentele kritiek op deze pacifistische houding. 
Deze profetische getuigenissen betrekken zich alleen op het ontketende 
geweld. Er is geen ruimte in voor de ambtelijke overheidsroeping. 

Dat is treffend gezegd door prof. Herman Ridderbos 24) : 
"Men kan de menselijke ontwikkeling en de ontsluiting van de natuur 

niet op een bepaald gebied uitschakelen zonder dat gebied zijn integrerende 
betekenis voor het geheel te ontnemen. Tegen de overheid zeggen: de 
formules 'van Einstein gaan u niet aan, betekent de functie van de over-

U) D. d. 18 mei 1958. 
28) Friese" Dagblad van 28 mei 1958. 
la4) Geciteerd door prof. Brillenburg Wurth in Gereformeerd Weekblad van 

29 juli 1955. 
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heid buiten de geschiedenis plaatsen en als machtsorgaan onwezenlijk 
maken." Zo is het. 

Van atoompacifisme moet gezegd worden: het is willekeurig, het is 
inconsequent, het ontmantelt de overheid en het resultaat is niet in over
eenstemming met eigen bedoelen. 

Zwaar geschut van pacifistische zijde 

Het zijn de theologen die, tot nu toe althans, aan pacifistische kant 
het zwaarste geschut in het veld gebracht hebben, als wij, ons dit beeld 
mogen veroorloven. De persoon van Martin Niemöller, kerkpresident van 
Hessen-Nassau, is in West-Duitsland daardoor tot een sterk omstredene 
geworden. De zogenaamde kerkelijke broederschappen roeren zich zeer. 
Op een in begin oktober 1958 in Frankfort aan de Main gehouden con
gres kwamen deze via breedvoerige besprekingen tot een aantal conclusies, 
waarin de volstrekte afwijzing van het gebruik van atoomwapenen wordt 
gemotiveerd (de aangevoerde motieven werden door ons in het boven
staande behandeld). Naar luid van het slotcommuniqué is het gebruik van 
massavetnietigingsmiddelen binnen het kader van de politieke machts
bedreiging en machtsuitoefening slechts mogelijk, indien men de wil van 
God ontkent. Deze in Frankfort congresserende 180 afgevaardigden van 
onderscheidende Evangelische gemeenten, alsmede 31 gasten uit de Sow
jet-zone spraken uit, dat zelfs neutraliteit in deze zaak een zonde is, .die 
onverenigbaar is met de belijdenis van Jezus Christus. Wie er anders 
over denken, stellen hun vertrouwen op kernwapens in de plaats van het 
geloof. 

Gollwitzer, evenals Niemöller één van de martelaren van het Nazi-bewind, 
en ook in ons land bekend als de auteur van een ontroerend boekje over 
die tijden, spreekt thans als zijn mening uit, dat een ieder die in enigerlei 
opzicht medewerkt aan atoombewapening niet "im se1igen Stande" 115) 

kan zijn. . 
De atoompacifistische beweging in Nederland vindt eveneens in het 

theologische kamp ernstige voorvechters. Ten dele werken hier invloeden 
uit de vóór-oorlogse vredesbeweging in door, ten dele wordt men gedreven 
door nieuwe impulsen uit het kamp der Duitse pacifistische theologen. Tot 
in het taalgebruik toe - men ontmoet nog al eens een germanisme -
valt dit te achterhalen. 

Ds. Nieuwpoort 26) stelt zich de vraag: "Zou het niet een wenselijke 
zaak zijn dat de Generale Synode eens in extra-vergadering bijeenkwam 
om eens ernstig te beraadslagen over de vraag van Gollwitzer of een 
wetenschapsman of technicus, die aan het uitvinden en perfectioneren der 
A.B.c. wapens werkt, een politicus of officier die deze middelen in zijn 
berekeningen opneemt, of een soldaat die er mee schiet, nog wel "in de 
staat der genade" kan zijn?" 

In de brief van Kerk en Vrede van 1 juni 1954 aan de Generale Synode 
der Nederlandse Hervormde Kerk heet het: "Of voor de kerken in Neder
land de tijd niet is gekomen om zich te wenden tot de Nederlandse over-

115) In de staat der genade. 
116) "Het zwaard der overheid en de atoomwapens", in: In de Waagschaal van 

12 april 1958. 
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heid met het getuigenis, dat een defensiepolitiek, die zich aansluit bij de 
vergeldingsstrategie en die atoomwapens blijft accepteren, vanuit de ge
hoorzaamheid aan Jezus Christus niet langer kan worden aanvaard". 

De voorstanders van de christelijke politieke partij zijn de jaren door 
achtervolgd met het verwijt, dat zij een houding aannemen alsof zij God 
en Zijn gebod in hun zak hebben, dat zij de tegenstanders van zulk een 
politiek in de niet-christelijke hoek drukken, dat zij Godes eeuwige Waar
heid objectiveren in menselijke formuleringen. 

Het weerwoord onzerzijds is te vaak reeds gegeven om het hier nog 
eens te herhalen, -maar voor de strijders voor het zuiver houden van de 
religie van politieke smetten ligt er zendingsarbeid in een onverwachte 
hoek. 

Hier worden, zonder er doekjes om te winden, bepaalde politieke stand
punten tot sleutelen des hemelrijks verklaard. Geen christelijke politieke 
partij ging ooit zo ver! 

Dr. C. L. Patijn geeft in zijn reeds eerder geciteerde artikel in Wending 
een waardig weerwoord: De prediking kan niet hoog genoeg grijpen, de 
raad kan niet bescheiden genoeg zijn. Nodig is een prediking, die het hart 
van de situatie raakt, die zich richt op de wezenlijke ellende van de mens, 
nu de oude problemen van de gevallen mens zich door het begin van het 
~toomtijdperk zo zeer hebben verscherpt. 

'.> 

Ontwapeningsovereenkomsten 

Ons uitgangspunt in dit artikel is, dat de christen bij zijn politieke 
positiebepaling in dit aardse tranendal een open oog dient te hebben voor 
de veelszins verdorven werkelijkheid. Maar hij mag nooit, zonder meer, in 
die werkelijkheid berusten. De wrange ellende moet hem met diepe deer
nis vervullen en tot krachtig verzet prikkelen. In ons midden ligt Christus' 
getuigenis, dat er oorlogen zullen zijn tot de wereldvoleinding. Maar deze 
profetie is niet een oproep tot fatalisme: het zich wil- en weerloos neer
leggen bij dit gevolg van de zondeval. Elke reële vredesbeweging, iedere 
bonafide ontwapeningspoging heeft recht op de oprechte steun van de 
christenheid. Die heeft in dit opzicht voorop te gaan, want oorlog is de 
tijd, waarin de duivel op zeer bijzondere wijze zijn triomfen viert. 

Men hoede zich in deze evenwel voor goedmoedig optimisme. Eenmaal 
verworven kennis blijft in leven. Dat geldt ook voor kernsplitsing. Er is 
al eèn goede dosis optimisme voor nodig om zich een wereld in te denken, 
waaruit met onderling goedvinden op deugdelijk gecontroleerde wijze alle 
kernwapens, bommen en wat dies meer zij, zijn opgeruimd. 

Dan nog blijft de vervaardigingsmethode bekend. Dat draaien we niet 
meer terug. Algemeen leeft de overtuiging, dat het gebruik van kernenergie 
voor vreedzame doeleinden nog maar in de kinderschoenen staat. Het 
moet dus helemaal niet moeilijk zijn om op een bepaald moment de pro
duktie van dit soort oorlogstuig weer ter hand te nemen. 

Men spreekt ook in onze dagen weer zeer veel over ontwapening, alsof 
ten diepste het kwaad in de wapenen zou steken en niet in de mensen. 
Alsof men met die wapenen het kwaad zou wegwerpen I 

Het christendom zal ook nu weer op zijn laatste eri meest doelmatige 
wapen moeten terugvallen: het wapen van de geest, waarmede het in de 
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loop van de eeuwen al menig vijand weerstaan en overwonnen heeft in 
vaak uitzichtloze situaties. 

De Here regeert. Het wereldregiment is in Zijn hand. Hij kan ook de 
totalitaire machten doen vallen 1 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H. ALGRA 

Dr. W. Drees heeft memoires gepubliceerd. Zij bevatten slechts een 
korte periode uit zijn leven, zoals de titel reeds aangeeft 1). En niemand 
kan volhouden, dat zij een schokkend of bewogen relaas bieden. Het 
verhaal is bezonken, evenwichtig, met een tikje gemoedelijkheid en een 
weinig humor. In de pers is het welwillend ontvangen. Zoals dr. Drees 
heel vaak kan rekenen op een vriendelijke ontvangst. 

Onwillekeurig gaan wij vergelijken. En als we dan de Gedenkschriften 
van mr. P. J. Troelstra er naast leggen, dan treft ons het grote verschil. 
Niet zozeer, omdat de Gedenkschriften bijna een mensenleven omspannen, 
en ook niet eens vanwege het grote verschil in techniek en methode, 
waarbij Troelstra zijn geschoolde medewerkers had. Het allesbeheersende 
verschil ligt dieper. Troelstra is hartstochtelijk, partijdig en propagandis
tisch. Hij is de exponent van een andere periode uit de geschiedenis van 
het Nederlandse socialisme. 

Nog pas heeft ds. J. J. Kalma, die voor Het Vrije Volk bezig is, de 
geschiedenis van het socialisme uit te zoeken, er in dat blad van verteld, 
hoe koningin Emma met prinses Wilhelmina in 1894 een bezoek aan 
Friesland bracht en ook kwam in het geboortedorp van Troelstra, in 
Stiens. De schoolkinderen onder leiding van het hoofd der school zouden 
de hoge gasten een lied toezingen, maar het mislukte, omdat de kinder
schaar werd omringd door socialistische mannen en vrouwen, die hun 
strijdliederen aanhieven. Dat was de oude tijd van het socialisme en 
uit die tijd steekt Troelstra als een volkstribuun omhoog boven de schare 
met de rode vlaggen en de revolutionaire liederen. 

Daarnaast hebben wij de meer nuchtere, soms bijna pijnlijk eerlijke 
autobiografie van. Schaper, met krasse onthullingen over de november
dagen van 1918. De socialisten hebben in hun bibliotheek de memoires van 
enkele van hun bekwaamste leiders. En dat is in Nederland toch wel een 
bijzonderheid. 

Onlangs hebben wij in Nederlandse Gedachten betoogd, dat de memoires 
meer dan vroeger noodzakelijk zijn geworden. Van Groen van Prinsterer 
hebben wij een uitgebreide briefwisseling, waarbij zijn correspondentie 
met Da Costa, met Wormser en met Kuyper ieder een afzonderlijk boek
deel vormen. Zoiets is nu ondenkbaar. Er wordt niet meer op die wijze 
gecorrespondeerd. Er worden zakelijke mededelingen gedicteerd en voor 
de rest gaat zelfs een kabinetsformatie voor een deel via telefoongesprek-

1) Van Mei tot Mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet. Assen, 1958. 
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ken. En door het grotendeels wegvallen van voor de historie waardevolle 
correspondentie is de behoefte aan "gedenkschriften" gestegen. 

De memoires schijnen evenwel maar moeilijk te passen in de Neder
landse cultuur. Is het een kwestie van een soort bescheidenheid, die grenst 
aan valse schaamte? De Fransen kennen de memoires als een zeer wezen
lijk en gecultiveerd element van hun cultuurgeschiedenis. De editie van 
C. B. Petitot (Collection complète des mémoires. relatifs à l'histoire de 
France) heeft in de eerste serie 52 en in de tweede 78 delen, en loopt tot 
het einde van de zevenjarige oorlog. De Duitsers hebben het Franse voor
beeld gevolgd en naar hun eigen verklaring "vertieft". En de Engelsen 
hebben verscheidene memoires, waaronder die van sommige empire
builders, welke om hun geest en sfeer bijzondere documenten zijn. Het 
machtige werk van Churchill is een klasse apart en nog onlangs was er 
geen geringe deining in Engeland en in Amerika door de publikatie van 
memoires van veldmaarschalk Montgomery of Alamein. 

Alle memoires moeten als geschiedbron met grote voorzichtigheid wor
den gehanteerd. Maar zij hebben een specifieke waarde. Zij vestigen de 
.aandacht op de betekenis van menselijke factoren, op de invloed van 
karakter en persoonlijke verhoudingen op historische gebeurtenissen. 

Dat is ook van betekenis voor een nabeschouwing over het grote poli
tieke evenement in Nederland: de kabinetscrisis van december 1958 en 
de daaruit voortgevloeide Kamerontbinding. Er waren zakelijke verschillen 
in het geding, maar niet van wezenlijke importantie. \iVanneer men een- . 
maal heeft aanvaard, dat sommige belastingmaatregelen een tijdelijk 
karakter zullen hebben en het er over eens is, dat die tijdelijkheid voor 
een betrekkelijk korte periode moet worden verlengd, dan is het geen 
diepgaand verschil meer, of de verlenging onmiddellijk voor twee jaar zal 
plaats hebben dan wel voorlopig alleen voor 1959, terwijl er ten aan
zien van 1960 zal worden beraadslaagd in de zomer van 1959, nadat het 
S.E.R.-rapport is binnengekomen. 

Het is niet moeilijk, aan te tonen, dat hier politiek en staatkundig méér 
aan de orde was. Dat het speciale overleg van socialistische Kamerfractie 
en partijgenoten-ministers vóór de fakkeldragersdag (een overleg, dat niet 
alleen informatief was, maar zich zeer bepaald uitstrekte over de formu
lering van de eisen van de heer Burger) reeds duidelijk het vraagstuk 
aan de orde stelde, dat pregnant geformuleerd is als: ministers der Kroon 
of ministers van de fractie. Dat de bruikbaarheid van de "brede basis" 
op grond van een reeks van feiten hoe langer hoe meer betwistbaar werd. 
En al bleek de "Burgerlijke" beschuldiging van woordbreuk in geen enkel 
opzicht houdbaar in het licht van de duidelijke verklaringen van 
dr. Bruins Slot in 1956, toch was het vraagstuk van de binding van de 
fracties aan het kabinet niet zo eenvoudig. Hier is een van de moeilijkste 
staatsrechtelijke en staatkundige vragen aan de orde. Men meent wel 
eens, dat in een monistisch systeem dit veel eenvoudiger ligt, maar wie 
de situatie in Engeland nader bestudeert, ontdekt alras, dat ook dáár, zèlfs 
daar, verwante vragen aan de orde zijn. Daar heeft één partij de vol
strekte meerderheid. De ministers zijn leden van het parlement. Zij zijn 
een commissie uit de meerderheid, ter behartiging van de regeringszaken. 
En, toch wordt jui~t daar Van de zijde van het .parlement slag op slag 
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geconstateerd, dat het kabinet eigengereid optreedt, de meerderheid voor 
voldongen feiten stelt en tegenover het gehele parlement een opmerkelijke 
zelfstandigheid weet te bewaren. 

Zo leent de kabinetscrisis zich tot een reeks van beschouwingen, waarbij 
ook het historisch aspect belangrijk is. De coalitiekabinetten na 1918 waren 
in oorsprong en in beleid nauw aan de fracties gebonden. Dr. Colijn heeft 
van 1933 tot 1939 de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid 
van het kabinet, ook tegenover de bevriende partijen, met kracht ver
dedigd en gehandhaafd. Dr. Drees is geen voorstander van het monistische 
stelsel; dat heeft hij meer dan eens duidelijk gezegd. Maar bij zijn partij
genoten is er telkens het streven, soms hinderlijk en vervelend, om zich 
bij regeringsbeslissingen vooraf te doen gelden. 

Maar afgezien hiervan is het persoonlijk element van niet geringe be
tekenis. Dr. Drees was bijzonder geschikt voor de leiding van het kabinet 
op brede basis. Hij was geen krachtig, maar wel een soepel en gematigd 
leider. Van Jan de Witt is eens geschreven, dat hij een meester was in 
het vinden van expediënten. Dr. Drees was een Hollander van dezelfde 
natuur. Maar als hij er zich min of meer op liet voorstaan, dat binnen 
de muren van de zaal, waar de ministerraad bijeen was, het politieke 
rumoer maar zwak doordrong en dat dáár. in de regel een aanvaardbaar 
compromis kon worden gevonden, dan prikkelde dat de socialisten. Hèn 
het meest. En mr. Burger ging zelfs zo ver, dat hij van. het sprookje 
van dr. Drees sprak. Dr. Vondeling was een man van geheel andere visie 
en stijl. Hij ziet de socialistische minister wel degelijk als een vooruitge
schoven post van de fractie. En minister Hofstra was meer bekwaam dan 
krachtig en raakte de kluts kwijt, toen het N.V.V. hem door een van de 
subalterne officieren van dit vakverbond op scherpe wijze liet aanvallen. 
Voeg daarbij de soms onbesuisde leiding van mr. Burger, de wat irri
terende wijze, waarop de heer Lucas het Nederlandse spreekwoord: de 
aanhouder wint, in praktijk brengt, en vooral ook de wijze, waarop de 
heer Romme aan het debat deelneemt (hij prikkelt juist het meest, als 
hij bruggen slaat) dan is er alle reden, om te zeggen, dat het persoonlijke 
element een rol speelt. Afgezien nog van de opmerking van wijlen 
mr. J. A. de Wilde, dat elke minister verstandig doet, heen te gaan, voor
dat zijn gezicht aan de Kamer gaat vervelen. En dit raakt nog alleen 
wat voor iedere toeschouwer waarneembaar is. In volle diepe zin kan 
er - wij keren tot ons uitgangspunt terug - van dat persoonlijke 
element, van die menselijke factoren, alleen gesproken worden, als de 
spelers op het eerste plan eens een moment vinden, om in herinnering 
en reflectie verdiept, eerlijk en kritisch aan het papier toe te vertrouwen, 
wat zij in dagen van strijd om tactische of andere redenen angstvallig 
verborgen hebben gehouden: de innerlijke drijfveren, de twijfel of de 
gerijpte overtuiging, hun eigen onbehagen of de onzekerheid van anderen. 

Er was in het jongste verleden nog een andere gelegenheid om na te 
denken over het persoonlijke element in de politiek. De Britten hebben 
besloten, dat de K.L.M. nog slechts één vlucht per week mag maken 
met als eindpunt Singapore. Dat betekent, dat de dienst op dat belangrijke 
punt in het Verre Oosten niet meer rendabel kan zijn, want daarvoor 
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zijn meer vluchten per week nodig. De reden van deze Engelse on
vriendelijkheid is overbekend. Zij kunnen niet concurreren tegen de KL.M. 
Zij hebben hun B.O.A.C., een genationaliseerde maatschappij, en de 
Engelse staat draait jaarlijks voor de verliezen op, die meer dan honderd 
miljoen gulden per jaar bedragen. Het is algemeen bekend, dat deze 
staatsonderneming het noch tegen de KL.M., noch tegen de S.A.S. kan 
bolwerken. En dan blijft er alleen maar over, de concurrent het werken 
gedeeltelijk te verbieden. Zoals het al gebeurde in de scheepvaartwetten 
van 1651, hèt monument van Brits protectionisme. Het is een stukje 
ironie in de historie, dat de Nederlanders toen de Engelse aanspraken op 
de heerschappij over de zeeën hebben bestreden met het argument, dat 
men niemand de zee moet betwisten, gelijk men ook niemand de lucht 
betwist. Het argument zou nu andersom moeten worden gebruikt. 

Maar het sterk persoonlijke element in deze affaire is het forse op
treden van minister Luns. Hij is terstond voor radio en televisie gaan 
"uitpakken" en men kan er van verzekerd zijn, dat hij in Londen ruige 
taal heeft gesproken. Want de diplomatie is veranderd. Vroeger waren 
diplomaten voor alles hoffelijk. De meeste van onze diplomaten in de 
vorige eeuw waren zéér hoffelijk en maakten voorts een onbedclidende 
indruk. Hun regering wenste het ook niet anders. Onze diplomatieke 
geschiedenis vermeldt een enkele naam van een man uit de oude school, 
die er in slaagde, zijn bekwaamheid te doen blijken. Maar de heer Luns, 
voortgekomen uit het diplomatieke corps, is er in geslaagd, zich te trainen 
in een taalgebruik en argumentatie, die past bij onze tijd, in gesprek met 
Amerikanen en Engelsen en met de gasten, die in allerlei nieuwe repu
blieken aan de macht zijn. Hij weet een grote duidelijkheid te bereiken 
en een directheid in de formulering, zonder ooit grof te worden, terwijl 
zijn strategie en zijn tactiek meesterlijk zijn. Bij meer dan een gelegenheid 
was hij een vechter voor Nederland en dat op een wijze, die grote waar
dering verdient. Of hij daarmee bv. in het jongste geschil met Engeland 
succes zal hebben, is een tweede vraag. De verliezen van de genationali
seerde bedrijven nopen dat land, om een gezonde politiek achter te stellen 
bij het streven, op kunstmatige wijze slecht florerende staatsbedrijven 
op de been te houden. Juist dàt land, waar de Manchester school in de 
economie eens correspondeerde met het politieke beleid van de liberalen. 

* 
BOEKBESPREKING 

MR. K GROEN, Ambtsgebeden in Nederlandse openbare 
colleges. 176 bladz. Uitg. Van Keulen N.V., 's-Gra
venhage. Prijs gebonden f 8,90. 

Met steun van het Prins Bernardfonds heeft mr. Groen de resultaten 
van een enquête, ingesteld naar de aanwezigheid en de teksten van ambts
gebeden in de ministerraad, de Raad van State, de Algemene Reken
kamer, de Staten-Generaal, de provinciale en de gemeentelijke besturen, 
ingedrukte vorm uitgegeven. 
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In augustus 1950 waren reeds in gestencilde vorm de resultaten van een 
in 1947 ingesteld onderzoek verschenen. Deze gegevens werden door middel 
van een tweede enquête in 1956 herzien en gaven thans het Prins Bernhard
fonds aanleiding zijn steun te verschaffen bij een uitgave in boekvorm. 

Waar mogelijk heeft de schrijver de aan de invoering of afschaffing 
van de bedoelde ambtsgebeden verbonden geschiedenis meegedeeld, zodat 
het uitgesloten moet worden geacht, dat inzake deze gebeden nog één 
informatie kan worden gevraagd, die niet in dit boek is verstrekt. Een 
paragraaf handelt zelfs over de houding tijdens het gebed. 

De formulieren der gebeden zijn gesystematiseerd, zodat blijkt, dat 
222 verschillende, althans niet nagenoeg gelijke, teksten van openings
gebeden in gebruik zijn bij 539 gemeenteraden; dat in 20 gemeenteraden 
een vrij openingsgebed wordt uitgesproken; dat in 66 gemeenteraden de 
christelijke groet wordt uitgesproken; dat derhalve in 625 (van de 996) 
gemeenten een openingsgebed in gebruik is; dat 110 verschillende,althans 
niet nagenoeg gelijke, teksten van sluitingsgebeden in gebruik zijn 
bij 232 gemeenteraden; dat in 16 gemeenteraden een vrij sluitings
gebed wordt uitgesproken; dat in 73 gemeenteraden met de christelijke 
grOet wordt gesloten; dat derhalV'e in 321 gemeenten een sluitingsgebed 
in gebruik is. . 

Bij de provinciën zijn slechts in zes colleges van Provinciale Staten 
openingsgebeden in gebruik; bij twee ook sluitingsgebeden. De vermelde 
Hoge Colleges van Staat kennen noch openings-, noch sluitingsgebeden. 

Dat voor de samenstelling van dit boek een ontzettend werk is ver
richt, is zonder meer duidelijk. Wie bovendien de acribie van de schrijver 
kent, kan weten, dat zelfs de interpunctie volmaakt is. Merkwaardig is 
daarom, dat, terwijl voor de spelling van de namen der provincies de 
officiële schrijfwijze van art. 2 der proV'inciale wet is aangehouden en niet 
(zoals voor Zuid-Holland) die van een desbetreffend Statenbesluit, de 
gemeenten daarentegen .niet altijd met haar officiële naam zijn aange
geven: zo heet de gemeente, aangeduid als Dussen, Munster en Muilkerk, 
officiëe1 zonder meer Dussen (in deze gemeente ligt overigens niet een 
buurtschap Munster, maar Munsterkerk); Berkel-Enschot-Heukelum heet 
ronder meer Berkel; en zo zijn er meer voorbeèlden. Anderzijds gaat 
~s schrijvers nauwgezetheid zo ver, dat hij bij het gebruik van het woord 
"gebedenfaniilies" in een voetnoot met uitgebreide bronvermelding uiteen
zet wat "stedenfamilies" zijn, hetgeen weinig ter zake lijkt. De verwisse
ling van de bovenste beide regels van blz. lO is uiteraard aan de drukker 
te wijten. 

Aan de grote waardering van dit voortreffelijk naslagwerk - het eerste 
nadat ruim 100 jaar geleden een studie van Van Asch van Wijk over de 
geschiedenis van het ambtsgebed was verschenen - wordt geenszins te 
kort gedaan, indien nog enkele, uit reverentie tegenover de hooggeschatte 
leermeester van deze recensent in alle bescheidenheid gemaakte, opmer-
kingen worden geuit. ' 
',·Allereerst is daar de titel van dit boek. Zij is een belangrijke ver

betering van de in 1950 verschenen uitgave, die tot opschrift had "Het 
voorkomen en de inhoud van ambtsgebeden in Nederland". Ter ver
mijding van de lelijke, doch voor speelse geesten niet overbodige accenten 
op de eerste lettergreep van het woord "voorkomen" is thans de titel 
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"Ambtsgebeden in Nederlandse openbare colleges" gekozen. Deze titel 
dekt echter de inhoud evenmin als de vorige. Er zijn immers veel meer 
openbare colleges dan de in het boek vermelde. Men denke niet slechts 
aan de S.E.R., maar in het bijzonder aan de waterschappen, welker open
baarheid vrijwel algemeen gebruik is en ten overvloede in enkele provin
ciale polderreglementen uitdrukkelijk wordt voorgeschreven. Een onder
zoek naar de bij de waterschappen in gebruik zijnde ambtsgebeden zou 
zelfs bijzonder interessant kunnen zijn, omdat hun geschiedenis in het 
algemeen veel ouder is dan die der provinciën en gemeenten. 

Erkend dient te worden, dat ambtsgebeden bij waterschappen zeer zeld
zaam zijn. Maar niettemin, zij zijn er! Enkele, zoals de buitenpolder 
Metterden onder de gemeenten Bergh en Gendringen, hebben de christe
lijke groet, maar andere kennen een volledig formuliergebed. Te denken 
valt aan de watenschappen Oldebroek en Oosterwolde, die beide het vol
gende openingsgebed bezigen: "Liefdevolle Hemelvader! Gij die al onze 
wegen bestuurt en leidt en die ons ook thans weder hier hebt verenigd 
tot behartiging van aan ons toevertrouwde stoffelijke belangen, sta ons 
daarin bij en geeft dat de uitkomst zij, U ter ere en tot waarachtig heil 
der polders. Amen." 

Een tweede opmerking betreft de inhoud van het begrip ambtsgebed. 
Mr. Groen merkt als ambtsgebed aan alle gebeden die ambtelijk worden 
uitgesproken. Wanneer men echter met mr. Groen - nu als directeur 
der Kuyperstichting in een in jaargang XVII, blz. 124 e. v., van dit tijd
schrift gepubliceerd advies - als ambtsgebed aanduidt "een gebed van 
een vertegenwoordigend of met overheidsgezag bekleed college, dat uit
spreekt, dat alle gezag uit God is en dat het in het vervullen van zijn 
taak Gods genadigen bijstand behoeft", dan kan men de christelijke groet, 
zoals die in tal van rooms-katholieke gemeenten gebruikelijk is ("Geloofd 
zij Jezus Christus" met als alternatim "In alle eeuwigheid. Amen"), geen 
ambtsgebed noemen. 

In dat verband is te betreuren de in paragraaf 7 gedane mededeling, 
dat deze publikatie niet heeft bedoeld argumenten pro of contra het ge
bruik van ambtsgebeden of aangaande de inhoud bij te brengen. Wel 
wordt dienaangaande naar litteratuur verwezen, maar het praktisch nut van 
dit boek zou belangrijk zijn toegenomen, indien bepaalde richtlijnen met 
betrekking tot de inhoud van ambtsgebeden waren verstrekt. Met name 
een ambtsgebed is geen "neutraal" formulier, zodat niemand het de 
schrijver, wiens inzichten terzake bovendien welbekend zijn, euvel zou 
hebben geduid, indien hij de z. i. voor een ambtsgebed noodzakelijke 
elementen zou hebben genoemd. Een christelijk overheidspersoon, die de 
invoering van een ambtsgebed zou willen bepleiten in het college waarin 
hij zitting heeft, heeft nu wel een keus uit enkele honderden formulieren, 
maar mist de critische beoordeling daarvan. Mogelijk is deze beperking, 
die de schrijver zich als directeur der Kuyperstichting overigens ook in 
de eerste uitgave vrijwillig had opgelegd, thans eis van het Prins 
Bernhardfonds geweest, zodat het antirevolutionaire gemeenteraadslid 
aangewezen moet blijven op de adviezen der Kuyperstichting. 

Bij tal van politieke, sociologische en theologische studies zal de hier 
door mr. Groen verrichte arbeid echter zeer te stade komen. 

VERPLANKE 
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DE VAKVERENIGING IN HET STAATSBESTEL 

DOOR 

DR. W. ALBEDA 

De vakorganisatie behoort te worden beschouwd als een eerste repre
sentant van het genus vrije maatschappelijke organisatie, dat sinds het 
midden van de negentiende eeuw zijn zegetocht in het westen ondernam. 
Vóór die tijd waren deze organisaties zeker niet onbekend. Doch na het 
verdwijnen der gilden was het beeld van het economisch leven in het 
westen niet door het voorkomen ervan beheerst. 

Zeker, samenwerking onder producenten kwam voor, - Adam Smith 
wees er in The Wealth of Nations op, dat de werkgevers altijd in een 
stilzwijgende overeenkomst de lonen laag houden - maar deze samen
werking had een weinig hecht karakter. 

De vakvereniging was de eerste organisatie van producenten in de 
moderne zin van georganiseerde "belangengroep". Men zou met goed 
recht ook de grote commanditaire vennootschap, de naamloze vennoot
schap, de holding company en de trust zo'n organisatie van producenten 
kunnen noemen. Ook dit zijn symptomen van de organisatorische revo
lutie 1). Het kenmerk van deze vormen is echter, dat zij het maken van 
één economische produktiegemeenschap op het oog hebben. Zij lossen 
verschillende vrije verbanden (ondernemingen) op in één groter verband 
(de groot-onderneming). 

Bij de vakvereniging van werknemers of van werkgevers gaat het echter 
niet om het vormen van een produktie- of wel een consumptiegemeenschap. 
Deze vakverenigingen zijn gesticht door respectievelijk onzelfstandige of 
zelfstandige producenten, die tot de overtuiging zijn gekomen, dat het 
nodig is hun positie, door gezamenlijk en in organisatorisch verband op 
te treden, te schragen. Dit "gezamenlijk optreden" moet soms in letterlijke 
zin genomen worden. Wanneer een werknemersvakvereniging, om haar 
argumenten kracht bij te zetten, een staking proclameert, wordt van alle 
leden een daad verwacht. Wanneer de werkgeversvakvereniging zich hier
tegen door een uitsluiting te weer stelt, geldt hetzelfde voor haar leden. 
Ook wanneer van het vakverenigingslid een bepaald gedrag verwacht 
wordt, bv. niet te werken, of anderen te werk te stellen tegen voorwaarden 
die afwijken van de door de organisatie afgesloten collectieve arbeids
overeenkomst, kan nog worden gesproken van het gezamenlijk optreden 
van de in de vakvereniging georganiseerden. 

Steeds belangrijker worden echter de gevallen, waarin de vakvereniging 
gaat optreden namens de leden. Daartoe door financiële offers der leden 

1) K. Boulding, The organizational Rcv(Jlution, New York, 1953. 



38 DR. W. ALBEDA 

in staat gesteld, bouwt zij een "apparaat" op, dat een eventueel daartoe 
"vrijgesteld" bestuur (zoals dit doorgaans bij de werknemers het geval is) 
in staat stelt om onderhandelingen te voeren over lonen en arbeidsvoor
waarden, maar ook om namens en ten behoeve van de leden een steeds 
groeiende hoeveelheid werk te verrichten. Dit werk kan geschieden: 

- in de bovenvermelde vorm van het onderhandelen met de "sociale 
partner" (werkgevers- met werknemersorganisatie), 

- door samen met anderen instellingen of fondsen ten behoeve der 
bedrijfsgenoten te stichten en te beheren, 

- door het beïnvloeden van de publieke opinie, 
- door het bevorderen van het tot stand komen van wetgeving op het 

terrein waarop zij werkzaam zijn, 
- door betrokken te worden bij de uitvoering van die wetgeving. 
Voor de werknemersvakvereniging gaat het bij dit werk om het 

volgende 2). 
1. Leiding te geven aan de maatschappelijke ontwikkeling, opdat de 
positie van de werknemer in bedrijf, bedrijfstak en het gehele maatschap
pelijke leven in overeenstemming gebracht wordt met de gedachte van 
de menselijke waardigheid, zoals die samengevat wordt in de eisen van 
gerechtigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid. 
2. In ondernemingen, bedrijfstak en maatschappij de werknemer te be
schermen tegen machtsoptreden van anderen, door namens de leden op 
te treden, wanneer het gaat om het bepalen van de voorwaarden waaronder, 
en de omstandigheden waarin de werknemer zijn werk verricht, en door 
individuele leden financieel, juridisch, of op andere wijze, zo nodig bijstand 
te verlenen. 
3. Regelingen tot stand te brengen, op grond waarvan de materiële 
positie van de werknemer in geval van tijdelijke of blijvehde verhindering 
om zijn werk te doen, van welk aard dan ook, veilig gesteld wordt. 
4. Tezamen met de werkgeversorganisaties een gezonde ontwikkeling 
van het bedrijfsleven te bevorderen. 
5. Deel te nemen aan het leven der natie als belangrijke functionele 
groepering. 

Kort samengevat: het gaat om een rechtvaardige positie van de werk
nemer in zijn functie van producent en als vrij mens in de maatschappij. 

Naar analogie zou men ook voor werkgeversorganisaties zo'n functie
omschrijving kunnen geven. Diezelfde elementen zouden we daarin kunnen 
terugvinden. 
1. Ook de werkgevers-, of wellicht beter: ondernemersorganisatie wil 
leiding geven aan de maatschappelijke ontwikkeling, opdat de ondernemer, 
als leider van het produktieproces in de onderneming zijn functie kan 
vervullen in overeenstemming met - en hier komt weer een element van 
levensvisie naar voren - de normen, die hievoor gesteld zijn. 
2. Ook de ondernemer behoeft bescherming tegen een machtsoptreden 
van anderen. Ook voor de ondernemers is het van belang dat er een 
organisatie is, die zo nodig juridische of andere bijstand kan geven. 
3. Al naar de positie van de betrokken ondernemers (groot- of klein
bedrijven, middenstanders, boeren en tuinders) kan ook hier de veilig-

') Zie mijn dissertatie De rol 'Van, de 'Vakbeweging in de moderne maatschappij. 
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stelling van de positie, in geval van tijdelijke of blijvende verhindering 
om zijn werk te verrichten, op het werkterrein van de organisatie liggen. 

Ook de punten 4 en S, die we hierboven noemden, kunnen met enige 
aanpassing voor de ondernemersorganisatie gelden. Het accent zal voor 
deze organisatie uiteraard wat sterker vallen op de beïnvloeding van de 
economische verhoudingen in bedrijfstak en in het bedrijfsleven in het 
algemeen, dan bij de werknemersvakvereniging het geval is. Naar mate 
aan de werknemers op verschillend niveau in onderneming, bedrijfstak 
en bedrijfsleven ook economische medezeggenschap gaat toevallen, gaan 
uiteraard de terreinen van werkzaamheid der beide "sociale partners" 
meer en meer samenvallen, al zal het accentsverschil blijven bestaan. 

Het is niet moeilijk te zien, dat bij zulk een omvang van de functies 
de vakvereniging voortdurend in contact komt met de overheid. Men kan 
zich de verhouding overheid - vakbeweging op vijf manieren denken: 

A. De organisaties blijven geheel in de privaatrechtelijke sfeer. 
1. Zij vormen slechts incidenteel een correctie op de werking van 
het marktmechanisme. 
2. Zij hebben in bepaalde bedrijfstakken het marktmechanisme ge
heel of grotendeels vervangen, 

a. in de vorm van de c10sed shop, 
b. door kartellering. 

3. Voor de factor arbeid vinden de onderhandelingen landelijk plaats 
voor het gehele bedrijfsleven. 

B. De organisaties blijven in de privaatrechtelijke sfeer, maar de over
heid gaat haar onderlinge overeenkomsten ook voor niet-georgani
seerden verbindend verklaren. 

C. De organisaties oefenen invloed uit in de politiek. 
D. De organisaties komen in de publiekrechtelijke sfeer. 
E. Zij worden in de regering geïntegreerd. 

Voorbeeld : Rusland, fascistisch Italië, nazi-Duitsland. 

Hoewel er in deze reeks een duidelijke opklimming is te constateren 
naar steeds engere contacten tussen vakvereniging en staat, mag dit niet 
tot de conclusie leiden, dat dit afzonderlijke, achtereenvolgens door te 
lopen stadia zijn. Bovendien zal blijken dat A 3 bijvoorbeeld dichter bij 
D of E staat dan B. 

In dit artikel wil ik de verschillende stadia één voor één bezien. In 
elk van de gevallen kan dan de relatie van de vakbeweging tot de staat, 
en tot de politieke partijen, onder de loep worden genomen. . 

A. De organisaties blijven geheel in privaatrechtelijke sfeer. 
1. Zij vormen slechts incidenteel een correctie op de werking van het 

marktmechanisme. 
In deze positie verkeerde de Nederlandse vakvereniging in de jaren 

vóór 1937, toen de c. a. o. nog niet wettelijk verbindend kon worden ver
klaard. Het verschijnsel vakbeweging als zodanig heeft onder die omstan
digheden weinig betekenis voor staatsbestel en democratie. 

Dit wil uiteraard niet zeggen, dat vakverenigingen onder deze omstan-
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digheden geen belangstelling voor de politiek zouden hebben. Sonunige 
werknemersvakverenigingen hebben vanaf hun oprichting (die in een 
enkel geval op instignatie van een politieke partij geschiedde 3)) nauwe 
banden gehad met een politieke partij. Men denke aan de Britse Trade 
Unions Congress (T. U. c.) aan de Zweedse, Deense en de Noorse vak
beweging, en aan N.V.V. en S. D. A. P. vóór de tweede wereldoorlog. 
De vakverenigingen fungeren in deze omstandigheden tevens als bezin
ningscentra (en vaak als "pressure group") binnen de partij. 

Deze actie van de vakverenigingen hangt echter niet samen met haar 
"dagelijkse werkzaamheden". Zij berust op de overtuiging, die in de vak
verenigingen en de betreffende politieke partijen bestaat, dat het gewenst 
is om op den duur over te gaan op verhoudingen als genoemd onder 
Dof E4). 

We zien dan ook, dat in dit stadium bepaalde vakverenigingen zich 
met succes geheel buiten de politieke strijd houden. 

Als voorbeeld kan gewezen worden op het optreden van de American 
Federation of Labour in Amerika vóór de jaren dertig. 

2. Zij hebben in bepaalde bedrijfstakken het marktmechanisme geheel 
of grotendeels vervangen, 

G. met betrekking tot lonen en arbeidsvoorwaarden in de vorm van 
de c10sed shop. 

Van een c10sed shop spreekt men, wanneer een werknemersvakver
eniging van een werkgever gedaan weet te krijgen, dat deze slechts in de 
betrokken vakbond georganiseerden als werknemer wil aanstellen. 

Vooral in de Verenigde Staten heeft dit contract nogal opgang gemaakt. 
Het geeft de werknemersvakbeweging een zeer grote macht over het aan
stellingsbeleid van de werkgever en kan een uitgangspunt vormen voor 
een ontwikkeling die ertoe leidt, dat de vakbond een zeer ingrijpende 
invloed gaat krijgen op het gehele personeelsbeleid van de werkgever. 

Hoewel dit contract wel enkele voordelen heeft - men denke aan de 
omstandigheid, dat de organisatie de kwaliteit van de aan te stellen werk
nemer garandeert - zijn de nadelen niet te onderschatten. 

Zowel de werkgevers, als de individuele werknemers komen op een 
onaanvaardbare manier in de macht van het vakbondsbestuur. De werk
nemer, die zijn lidmaatschap van de bond verliest, kan bij een goed ge
organiseerde arbeidsmarkt eenvoudig niet meer aan het werk komen. 

Onder deze omstandigheden kan de overheid niet werkloos blijven toe
zien. De vrijheid van de staatsburger gaat op deze manier immers in be
denkelijke mate in gevaar komen. Vroeg of laat zien we dan ook, dat 
men dit contract hetzij overbodig maakt (zoals te onzent geschiedde toen 
de Wet op het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand kwam) hetzij aan bepaalde 
voorwaarden bindt (in de jaren dertig tijdens de New-Deal-politiek van 
Roosevelt: de Wagner Act van 1935) of verbiedt (in de V. S. bij de Taft
Hartley-Act van 1947). 

b. Aan het voorgaande geval is verwant de situatie waarin de onder
nemers door het maken van afspraken (zg. kartels) de concurrentie gaan 

3) Zie mijn De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij, blz. 61 e.v. 
4) Zie bijvoorbeeld: Het socialisatierapport N.V.V./S.D.A.P., 1920. 
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uitsluiten. Ook dit stadium blijkt in de praktijk niet van lange duur te 
kunnen zijn. Öf deze ontwikkeling wordt verboden (U. S. A, Duitsland), 
of zij wordt afhankelijk gemaakt van bepaalde voorwaarden en geschiedt 
onder het nauwlettend toezicht van de overheid (Nederland : Wet op 
het verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkom
sten 1934; U. S. A. onder New-Deal). 

3. Voor de factor arbei4 vinden de onderhandelingen landelijk plaats 
voor het gehele bedrijfsleven. 

Het is interessant te zien hoe moeilijk de ontwikkeling in de privaat
rechtelijke sfeer te houden is, wanneer de situatie onder A 3 geschetst, 
zich voordoet. Onder deze omstandigheden is immers het gehele loonpeil 
afhankelijk van deze centrale onderhandelingen. Onder deze omstandig
heden kan geen overheid zich geheel afzijdig houden van wat de beide 
onderhandelaars, de centrale werkgeversorganisaties en de vakcentralen 
besluiten. In Zweden 6) gaat de overheid de onderhandelingen beïnvloeden 
door suggesties via de begroting van financiën. 

In Denemarken 6) en Noorwegen 7) grijpt zij meer rechtstreeks in de 
loonvorming in, terwijl ze in Nederland de laatste verantwoordelijkheid 
voor de loonvorming aan zich trekt. 

Het is duidelijk, dat onder deze omstandigheden de wederzijdse aan
rakingsvlakken tussen overheid en vakvereniging en politiek en vakver
eniging blijkbaar belangwekkend gaan worden. De stadia C en D zijn 
vrijwel onvermijdelijk. 

B. De organisaties blijven in de privaatrechtelijke sfeer, maar de over
hei4 gaat hun overeenkomsten ook voor niet-georganiseerden ver
bindend verklaren. 

Bij privaatrechtelijke regelingen komt voortdurend het vraagstuk naar 
voren, hoe men niet-georganiseerden ertoe brengen kan zich te onder
werpen aan de door de georganiseerden ontworpen regeling. Het is im
mers duidelijk, dat een kartel, dat slechts een deel der concurrenten omvat, 
niet levensvatbaar is. De niet-deelnemende ondernemers zullen via de con
currentie een kartel waardeloos kunnen maken. Hetzelfde geldt voor een 
collectieve arbeidsovereenkomst. Wanneer een c. a. o. slechts voor een deel 
der bedrijven in een bedrijfstak geldt, kunnen ongeorganiseerde patroons 
en werknemers door lagere lonen te betalen en te accepteren, de c. a. o. 
nutteloos maken. . 

Men kan dit vraagstuk in principe op tweeërlei wijze oplossen. 
In de eerste plaats door directe dwang uit te oefenen op de onwilligen. 

Een goed voorbeeld hiervan kan men zien in de organisatie der arbeids
markt in de Verenigde Staten, waar via closed shop contract en "secun
daire boycot" (d. w. z. ervoor zorg dragen dat door toedoen van onge
organiseerden geproduceerde goederen geen afzet vinden, door het niet 
kopen van, en het weigeren te werken met materialen zonder union-Iabel) 
men gedwongen wordt zich te organiseren 8). 

6) Trade Unians and Pull Emplaymenf - The Swedish Canfederation af Trade 
Unians, Stockholm, 1953. 

6) G. A. Lenson, The Danish System af Wagerelatians, Cambridge, mass 1952. 
7) Walter Galenson, Labar in Narway, Cambridge, mass 1952. 
8) Zie mij n dissertatie, blz. 101. 
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Van voor de vestigingswet en trouwens, ook thans nog wel, kennen 
wij hier in Nederland een dergelijk systeem bij zg. "erkenningsregelingen". 
Men zet de niet-georganiseerde, niet-erkende winkeliers bijvoorbeeld op 
een "zwarte lijst" en draagt er zorg voor, dat deze lieden van leveranties 
verstoken blijven. 

Hoewel deze systemen niet onder alle omstandigheden verwerpelijk be
hoeven te zijn, kan niet worden ontkend, dat gevreesd moet worden voor 
misbruiken. De samenwerkende bedrijfsgenoten kunnen bedrijf en be
drijfstak voor ongeorganiseerden, en daarmede voor alle nieuwkomers 
sluiten, wat kan leiden tot hoge winsten, hoge lonen en hoge prijzen, 
terwijl de consument het gelag betaalt. 

Vandaar dat in verschillende West-Europese landen de overheid zelf 
het verbindend en het onverbindend verklaren zowel van ondernemers
overeenkomsten als van collectieve arbeidsovereenkomsten op zich ging 
nemen. Het verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten is in 
Nederland sinds 1934 mogelijk. De wet op het verbindend en onverbindend 
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten dateert 
van W37. 

In Nederland is van de mogelijkheid tot verbindend-verklaring der 
c. a. o. een ruim gebruik gemaakt. Sinds de oorlog is de verbindend-ver
klaring algemeen. In het buitenland blijkt dit niet het geval te zijn. In de 
Duitse Bondsrepubliek wordt bijvoorbeeld slechts bij uitzondering gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid, en dan geschiedt dit nog slechts daar, waar 
de vakverenigingen zich zwak gevoelen en men dus veelvuldig onderbieden 
van de c. a. o. vreest. Het schijnt dat in de belangrijke bedrijfstakken in 
West-Duitsland noch· de werkgevers noch de werknemers behoefte hebben 
aan een verbindend-verklaring. Zowel de vrij hoge organisatieraad, als het 
feit dat werkgevers die met ongeorganiseerde werknemers werken ervoor 
zorg dragen dat zij, door geen lonen te betalen die beneden die van de 
c. a. o. liggen, hun werknemers niet in de armen der vakverenigingen drij
ven, schijnen hiertoe aanleiding te geven. 

Voor de verhouding tussen de overheid en de maatschappelijke organi
saties is inmiddels de verbindend-verklaring van principiële betekenis. Zij 
houdt immers een erkenning in van de bevoegdheid van de' maatschappe
lijke organisaties, om in hun sfeer recht en orde te scheppen. Hun werk 
wordt door de overheid geacht essentieel te zijn voor het goed functioneren 
der rechtsorde en daarom is zij bereid de resultaten ervan door haar 
sanctie te schragen. Zij voorkomt hiermede, dat de contracterende partijen 
(werkgevers- en werknemersorganisaties) zelf de sancties op het niet na
leven van de door hen gemaakte regelen bepalen en uitvoeren, met alle 
nadelen daaraan verbonden. Bovendien wordt op deze wijze een weg ge
vonden waarlangs een maatschappelijke orde kan ontstaan, die voor het 
overgrote deel het resultaat is van het ordenend optreden der vrije maat
schappelijke organisaties zelve, waarbij de rol van de overheid tot een 
noodzakelijke wordt beperkt. Met Dooyeweerd 9) zou men dit noodzake
lijke minimum kunnen omschrijven als de "maatregelen tot ondersteuning, 
herstel en stimulering van het niet-statelijk verbandsleven, voor zover dit 

9) H. Dooyeweerd, De crisis in de humanistische staatsleer, Amsterdam, 1931, 
blz. 182. 
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verbandsleven inderdaad een noodzakelijke factor van de interne "volks
kracht" uitmaakt." 

C. De organisaties oefenen invloed uit in de politiek. 
Reeds één- en andermaal kwam ter sprake, dat vele vakverenigingen 

bij tijd en wijle of permanent invloed trachten uit te oefenen op het poli
tieke gebeuren. Het is van belang deze ontwikkeling, die voor ons staats
leven van algeIpene betekenis is, eens nader onder de loep te nemen. 

Er zijn vele mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het politieke 
gebeuren. Het minst ver gaat het beinvloeden der publieke opinie, waar
mee niet gezegd wil worden, dat dit niet bijzonder effectief kan zijn 10). 

Iets verder gaat het, wanneer maatschappelijke organisaties zich gaan 
wenden tot parlementsleden, teneinde hen ertoe te brengen de wetgeving 
op een door hen gewenste wijze te beïnvloeden. Men kan denken aan 
adviezen aan Kamerleden; aan het gebruik om Kamerleden op - al of 
niet demonstratieve - congressen te nodigen; aan de. duizend en één 
methoden om het parlement te beïnvloeden. Meestal zal dit beinvloeden 
zich niet beperken tot het contactzoeken met leden der Kamers in het 
algemeen. Het is uiteraard veel effectiever wanneer er contacten gelegd 
kunnen worden met bepaalde volksvertegenwoordigers, of nog beter met 
bepaalde politieke partijen. 

Een eerste mogelijkheid is deze, dat er een meer of minder enge band 
ontstaat tussen de maatschappelijke organisaties en een politieke partij. 

In vrijwel alle westerse landen bestaan deze contacten tegenwoordig. 
In het ene geval is er een openlijke en formele band, zoals in de Scandina
vische landen, waar de relatie tussen vakorganisatie en socialistische partij 
als vanzelfsprekend wordt gezien, in andere gevallen' is er een meer onder
handse relatie via personen en derde instellingen. Zo kunnen een politieke 
partij en een vakvereniging tezamen een uitgeversmaatschappij exploi
teren, bv. te onzent de N.V. De Arbeiderspers, die Het Vrije Volk en 
andere socialistische publikaties uitgeeft en die nauw gelieerd is zowel 
met de P. v. d. A. als met het N. V. V. 

Een zekere relatie is er echter vrijwel altijd. 
Gruner 11) onderscheidt twee soorten politieke partijen, namelijk "Welt

anschauungsparteien" en "Wirtschaftsparteien". "W eltantschauungspar
teien", beginselpartijen, zijn in Zwitserland bijvoorbeeld de conserva
tieven. In het algemeen zullen voorts in West-Europa de christen-dem0-
cratische partijen onder deze groep vallen. 

Wirtschaftsparteien, belangenpartijen, zijn in Zwitserland de boeren
partij en de socialisten. De West-Europese socialistische partijen zou men 
in dit spoor alle belangenpartijen kunnen noemen. Het onderscheid dat 
Gruner maakt is in zoverre niet gelukkig, omdat ook de belangenpartijen, 
die hij noemt, de binding kennen aan een politiek beginsel. Het gaat er 
dus niet om, dat deze partijen zich niet zouden binden aan een beginsel, 
maar wel, dat zij zich tevens (uit hoofde van dit beginsel I) eenzijdig 
binden aan, spannen voor, een bepaald groepsbelang. 

Het is daarom beter het onderscheid te maken tussen volkspartijen, 

10) Men denke aan de rol die het N.V.V. speelde rondom de kabinetscrisis eind 1958. 
11) E. Gruner, Die Wirtschaftsverbände in der Demokratie, Zürich, 1956. 
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die er principieel op uit zijn om het gehele volk in al zijn lagen te repre
senteren, en belangenpartijen, die slechts voor de belangen van een be
paalde groep willen opkomen 12). 

Dat de socialistische partijen in West-Europa zich in vele opzichten ge
dragen hebben, en vaak nog gedragen, als belangenpartijen (pressure 
groups for labor 13)) is moeilijk te ontkennen. 

Sturmthal heeft erop gewezen hoe de Europese (socialistische) vakbe
weging vóór 1939 gezeten heeft met het principiële probleem, hoe een 
brug te bouwen tussen haar activiteit van elke dag en haar uiteindelijke 
doel: socialisme. Men was sterk genoeg om de werking der bestaande 
maatschappij ernstig te belemmeren, maar noch sterk genoeg noch con
structief genoeg om de maatschappij te vernieuwen 14). Zowel de vakver
enigingen als de socialistische partijen gedroegen zich als "pressure groups 
for labor", maar ontplooien geen echte politieke activiteit, hetgeen ver
onderstelt: "democratisch leiderschap, initiatief, verantwoordelijkheid voor 
de natie als een gehee1." Men wilde wel invloed uitoefenen op de politiek, 
maar was niet bereid noch in staat, daaruit de conclusie te trekken, dat 
hieruit tevens moet voortvloeien de bereidheid om als deel van de natie 
een bijdrage te leveren voor de opbouw van een democratisch bestel 16). 

Er was en er is vaak een zó nauwe band tussen de (socialistische) werk
nemersvakverenigingen en de socialistische partijen in West-Europa, dat 
deze partijen zich "arbeiderspartij" noemden. 

Mèt het groeien van de middengroepen en het verminderen van het 
ouderwetse "proletariaat" kan de socialistische partij zich echter op den 
duur steeds minder vereenzelvigen met de arbeidersgroep, zonder een 
steeds groter deel van haar aanhang te verliezen. 

Zodoende gaat ook de socialistische partij zich evolueren in de rich
ting van een volkspartij, een proces dat zich in Nederland laat illustreren 
door de veranderde naamgeving der partij. 

Toch moet worden geconstateerd, dat de band van de P. v. d. A. met 
het N. V. V., hoewel formeel minder duidelijk dan vóór de oorlog het 
geval was, nog steeds eng genoeg is om te spreken van een eenzijdige 
binding van deze politieke partij aan de socialistisch georiënteerde werk
nemersbeweging. 

Evenals de V. V. D., die zeer duidelijk de belangen van ondernemers 
en beter gesitueerden wil behartigen, is de P. v. d. A. nog steeds een be
langenpartij (niet ongeestig spreekt men wel van de V. V. D. voor 
arme lui). 

12) H. Arendt stelt alle partijen op het Europese continent tegenover de Britse 
partijen. Naar haar inzicht zijn alléén de Britse partijen echte volkspartijen in zo
verre, dat zij gefundeerd zijn op een "particular principle" ten dienste van het 
"national interest" (de termen zijn ontleend aan Edmund Burke). De continentale 
partijen komen alle voort uit een specifiek belang, dat gecamoufleerd wordt door een 
;,ideologie". Het is merkwaardig dat deze schrijfster blijkbaar de hele Labourpartij 
over het hoofd ziet, die staat en valt met de arbeidersvakbeweging. In de christelijke 
partijen ziet zij slechts de belichaming van de gezamenlijke (godsdienstige) belangen 
van groepen gelovigen. 

(H. Arendt, The origins of totalitarianism, New Vork, 1958, blz. 253 e.v.). 
Over de verhouding arbeiders, T.U.C. en Labourparty, zie S. Tas, De koude vrede, 

blz. 62 e.v. 
13) A. Sturmthal, The tragedy of European Labor, N ew Y ork, 1943, blz. 83. 
14) A.w., blz. VII. 
lIi) A.w., blz. 3. 
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Uiteraard ligt de verhouding tussen politieke partij en maatschappelijke 
organisaties bij een belangenpartij heel anders dan bij een volkspartij. 
In dit verband interesseert mij juist in het bijzonder de verhouding van 
de volkspartij tot de maaschappelijke organisaties. 

De christelijke partij is naar haar aard een echte volkspartij, d. w. z. 
een partij die de pretentie heeft zich te richten tot het volk in al zijn 
geledingen, en zich zeker niet laat vereenzelvigen met een bepaalde groep. 

Gesteld kan worden, dat in een moderne democratie de wederzijdse 
beïnvloeding van maatschappelijke organisaties en politieke partijen onmis
baar is. Immers ziet de overheid zich een steeds belangrijker functie toe
vallen in het maatschappelijk bestel. Hieruit vloeit bij de parlementariërs 
een toenemende behoefte aan deskundigheid op het maatschappelijke terrein 
voort. Deze deskundigheid wordt echter juist bij de maatschappelijke orga
nisaties gevonden. Anderzijds vergroot dezelfde ontwikkeling de be
hoefte van de maatschappelijke organisaties om invloed uit te oefenen op 
de gang van zaken in het parlement. Wederzijdse beïnvloeding en con
tacten zijn daarom in beider belang. 

De bezwaren welke er voor de volkspartij aan zijn verbonden om een
zijdig contact op te nemen met een bepaalde maatschappelijke groepering, 
kunnen alleen langs deze weg worden opgeheven, dat zij met elk van 
de maatschappelijke organisaties voeling houdt. 

Het gemakkelijkst is dit uiteraard wanneer er maatschappelijke orga
nisaties bestaan, die hetzelfde beginsel willen volgen als de politieke par
tijen. In Nederland liggen voor de rooms-katholieke en protestantse be
ginselpartijen de zaken daarom bijzonder gunstig. Voor de protestantse 
partijen is er alleen het nadeel van de gedeeldheid op politiek terrein, 
waardoor de maatschappelijke organisaties altijd als het ware naar twee 
kanten moeten kijken. In de praktijk betekent dit, dat geen officiële, orga
nisatorische band kan ontstaan tussen één der protestantse partijen en 
de christelijke maatschappelijke organisaties. In de praktijk blijkt echter, 
dat regelmatig overleg plaats vindt tussen leden van de fracties van de 
beide christelijke partijen en bestuursleden der verschillende maatséhap
pelijke organisaties. Voor zover bestuursleden een plaatsje vonden in één 
van beide fracties vindt dit overleg zelfs als het ware automatisch plaats. 

Veel moeilijker ligt het voor een christelijke politieke partij, die zich 
gesteld ziet tegenover eenheidsorganisaties op maatschappelijk terrein. 
In Duitsland blijkt, dat het voor een eenheidsvakbeweging bijzonder moei
lijk is om niet in de praktijk de voorkeur te geven aan de socialistische 
partij. Immers beschouwen de socialistische vakbondsbestuurders van de 
Deutscher Gewerkschafts-Bund (D. G. B.) de vakbeweging en de socialis
tische partij als twee delen van de ene arbeidsbeweging, terwijl de socialis
tische partij dezelfde overtuiging koestert 16). 

16) Erich Ollenhauer verklaarde in oktober 1954 als vertegenwoordiger van het 
partijbestuur der S.P.D. onder applaus op het congres der D.G.B.: " ... die deutschen 
Gewerkschaften und die Sozial-Demokratie (sind) Teile eines Ganzen, nämlich der 
deutschen Arbeiterbewegung ... " (Protokoll 3 ordentlicher Bundes-Kongress 4 bis 
9 Oktober 1954, blz. 31). (Vertaling: " ... de Duitse vakverenigingen en de sociaal
democratie (zijn) delen van één geheel, namelijk van de Duitse arbeidersbeweging.") 
Voorzitter Walter Freitag had hem dan ook welkom geheten met de constatering 
"weil wir doch immer eines Stammes sind" (Protokoll blz. 5). (Vertaling: "omdat 
wij toch altijd van één stam zijn".) 
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Hoewel de Christlich-Demokratische Union (C. D. u.) enkele vrijge
stelden van de D. G. B. in het parlement brengt, helt de D. G. B. duidelijk 
naar links over. Het is de vraag, of op den duur, bij de toenemende staats
taak op het sociaal-economische terrein, politieke beginselpartijen en maat
schappelijke eenheidsorganisaties elkaar verdragen. 

Professor De Jong heeft er op gewezen hoe er tussen de Nederlandse 
"confessionele" partijen verschil is ten aanzien van de geneigdheid om een 
goed en regelmatig contact te houden met de geestverwante vakbeweging. 

Vanwege de organisatorische structuur ligt dit namelijk bij de A. R. 
en K. V. P. gemakkelijker dan bij de C. H. U. en S. G. P. Deze laatste 
partijen hebben een te beperkt permanent apparaat, en beperken zich 
daarom in het algemeen tot het stellen van kandidaten, en het bevorderen 
van hun verkiezing door een in de regel niet zeer omvangrijke propa
ganda 17). 

De vraag kan gesteld worden, welke gevolgen de geschetste ontwikke
ling van de verhouding tussen de verschillende politieke partijen en de 
maatschappelijke organisaties heeft voor het functioneren van ons demo
cratisch bestel. 

Door Gruner 18) is gewezen op de verschuiving, die door deze ontwik
keling kan gaan optreden: de activiteit met betrekking tot de wetgeving 
wordt van het parlement, met zijn openbare discussie, grotendeels verlegd 
naar vooroverleg tussen de partijfracties en de representanten van de ver
wante maatschappelijke organisaties. Wanneer er een wetsvoorstel aan de 
orde is, dat het sociaal-economisch terrein bestrijkt, mag men er boven
dien van uitgaan, dat deze maatschappelijke organisaties vóór dit in de 
Kamer aan de orde komt met elkaar gesproken hebben. De ervaring leert 
voorts, dat de drie vakcentrales, of de drie boerenorganisaties, het vaak, 
zij het dan door een compromis, eens worden. De parlementaire discussie 
dreigt zodoende een bevestiging achteraf te worden van wat door de 
maatschappelijke organisaties onderling reeds overeengekomen is. Het 
publiek zit zodoende, zegt Kaiser, in een te hoge loge, het ziet slechts de 
helft van het toneel 19). 

Eenzelfde gevaar dreigt bij de adviesaanvrage aan de Sociaal-Econo
mische Raad. Wanneer dan bovendien leden van elk der fracties der beide 
Kamers via de verschillende maatschappelijke organisaties zitting hebben 
in de Sociaal-Economische Raad, is het gevaar van een verlegging der 
sociaal-economische wetgeving van parlement naar Sociaal-Economische 
Raad niet zo denkbeeldig ~). 

Ondanks dit belangrijke probleem acht ik het van zeer grote betekenis, 
dat er een levend contact is tussen de maatschappelijke organisaties en de 
fracties in de Kamers. De volksvertegenwoordiging kan niet doen alsof ons 
volk alleen uit ongedifferentieerde "burgers" bestaat. Kennisneming van 
de meningsvorm ook binnen de verschillende maatschappelijke groeperin
gen is daarom onmisbaar. 

Belangwekkend is het om te lezen tot welke beschouwingen de ont-

17) Dr. J. J. de Jong, Overheid en Onderdaan, Wageningen, 1956, blz. 40 en 41. 
18) A.w., blz. 93. 
19) J. Kaiser, Die Repräsentation organisierter Interessen, Berlin, 1956, blz. 229. 
~) Zie ook: Mr. P. Zonderland, "De vakvereniging in het Staatsbestel", in: 

Sociaal Maandblad Arbeid, 25 april 1958, blz. 216 e.v. 
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wikkeling van de laatste kabinetscrisis dr. W. J. van de Woestijne lil) 

verleidde. Hij meent namelijk de volgende conclusies te kunnen trekken. 
na. De belangrijkste besprekingen worden niet in de openbare ver

gadering van de Tweede Kamer gehouden, maar in de gesloten 
kamers van de S. E. R. 

b. In feite worden de belangrijkste beslissingen niet genomen door de 
regering en de volksvertegenwoordiging maar door het in de S.E.R. 
georganiseerde bedrijfsleven. 

c. De vakbeweging treedt in de plaats van politieke partijen. 
á. De tegenstellingen in het parlement tussen de P. v. d. A. enerzijds 

en de K. V. P. en de christelijke partijen anderzijds heeft niet geleid 
tot een principiële tegenstelling tussen de vakcentrales. 

e. De combinatie van de punten c. en á. suggereert dat in Nederland zo 
al geen Labour-party naar Engels model, dan toch wel een soort 
Labour-movement aan het groeien is. 

f. De combinatie van de punten a., b. en c. wijst niet alleen op een 
ernstige verzwakking van ons parlementaire stelsel, maar ook op 
een groei van wat men een "corporatieve" of "organische demo
cratie" zou kunnen noemen. Een mogelijke ontwikkeling in deze 
richting menen wij hier te moeten signaleren." 

Deze "conclusies" lijken mij, ook in het licht van het bovenstaande, 
aanvechtbaar. 

ad a. Dr. Van de Woestijne gaat er in zijn beschouwing van uit, dat 
de belangrijkste aanleiding voor deze kabinetscrisis lag in een in ons volk 
levend onbehagen over het sociaal-economisch beleid der regering, dat 
door de drie vakcentrales en de arbeidersbeweging tot uitdrukking zou zijn 
gebracht, waarna de P. v. d. A. (de politieke "arbeiderspartij") het kabinet 
tot struikelen bracht. Kennisneming van de verklaringen, door de drie 
vakcentrales geuit in december 1958 vóór de kabinetscrisis, leert, dat het 
N.V.V. een heel andere, meer politieke toon aanslaat dan de K. A. B. en 
het C. N. V. Scherp gesteld: het N.V.V. wilde een bepaalde politieke partij 
onder druk stellen. Het C. N. V. en de K. A. B. wilden slechts hun wen
sen kenbaar maken aan het bestaande kabinet. Aanleiding tot de crisis 
werd mijns inziens de nervositeit van de P.v.d.A. over de op haar uit
geoefende druk. Zij was immers gelegen in de wens der P.v.d.A. het 
kabinet te binden aan haar politieke verlangens. De beslissing viel niet 
in de S.E.R., maar in het parlement. 

ad b. Een tendentie in deze richting constateerde ik zo even ook. In 
dit verband doet ze echter niet ter zake. 

ad c. Al staat de P.v.d.A. onmiskenbaar onder sterke druk van het 
N.V.V. en al is er de bovenvermelde onderlinge beïnvloeding, er is geen 
sprake van plaatsvervanging. 

ad d. De discussie rond de adviesaanvrage van de regering inzake 
de arbeidstijdverkorting aan de S.E.R. toont aan, dat de vakcentrales 
het, wanneer de politiek een rol gaat spelen bij één van hen, zeker niet 
eens zijn, en mijn voorgaande beschouwing toont duidelijk, dat er 

ad e. zeker geen "labour-movement" aan het groeien is. 

lil) Zie de "Economische en Sociale Kroniek" in De Economist, jaargang 1959, 
blz. 49 e.v. 
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ad f. De corporatieve ontwikkeling heeft twee kanten 22). Enerzijds 
is er de vervanging van de politieke partijen en het parlement door he
roepscorporaties. Anderzijds de verregaande "bewerktuiging" der maat
schappij. De laatste ontwikkeling is in Nederland reeds ver voortge
schreden. Dr. Van der Woestijne ziet nu ook de eerstgenoemde zijde van 
het corporatisme zich verwezenlijken. Juist dit element van het corpora
tisme biedt echter de grootste principiële praktische bezwaren. Dit hangt 
samen met het wezensonderscheid . tussen parlement en bedrijfslichaam, 
dat zich niet straffeloos laat nivelleren. De ervaring in de totalitaire staten 
leert, dat niet simpelweg het langs de thans gangbare weg gekozen parle
ment vervangen wordt door één, dat samengesteld wordt door bedrijfs
lichamen en maatschappelijke organisaties. Neen, beidè, parlement en 
bedrijfslichamen degenereren. In het parlement gaan maatschappelijke 
(belangen) tegenstellingen de strijd der politieke beginselen nog meer 
vertroebelen dan thans reeds het geval is. De maatschappelijke organisaties 
worden politieke lichamen, waardoor de politiek, als in totalitaire staten, 
het gehele leven gaat beheersen. Dit wordt tot een dodelijk gevaar voor 
de vrijheid, wanneer één partij (of, maar dat is dan hetzelfde, één maat
schappelijke groep) een dominerende rol gaat spelen. 

D. De organisaties komen in de publiekrechtelijke sfeer. 
Wanneer de maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij de wet

gevende en uitvoerende arbeid van de overheid, ondergaan zij belangrijke 
structurele wijzigingen. Zij krijgen immers een semi-publieke status. Dit 
heeft belangrijke gevolgen zowel voor de interne verhoudingen binnen de 
maatschappelijke organisaties als voor het optreden van die organisaties 
naar buiten. 

Men heeft deze ontwikkeling gezien als een begeleidend verschijnsel van 
de welvaartsstaat 23). Het beperkt zich overigens niet tot die staten, die 
als de klassieke voorbeelden gezien worden van welvaartsstaten: de Scan
dinavische landen, Nieuw Zeeland, Engeland. Men ziet het evenzeer in 
West-Duitsland 24) als ook in Nederland. Gezien de geringe eensgezind
heid ten aanzien van de inhoud van het begrip "welvaartsstaat"25), is het 
beter hiervoor te lezen, dat deze ontwikkeling kenmerkend is voor alle 
democratische overheden, die zich in toenemende mate gaan bezighouden 
met de maatschappelijke verhoudingen. 

Tegenover hen, die in deze ontwikkeling slechts gevaren zien voor het 
eigen karakter van de staat, zijn er degenen die de nadruk leggen op de 
positieve zijde ervan 26). 

Het is. goed bij de beoordeling van de situatie in Nederland vast te 
stellen, dat te onzent de ontwikkeling niet begonnen is in 1945. In mijn 
dissertatie heb ik aangetoond, dat deze ontwikkeling al van de eerste 

22) T. P. van der Kooy, Tussen Beginsel en Belang, Wageningen, 1955, blz. 57: 
"Corporatisme betekent: ... dat de maatschappij is doorregen van organisaties van 
belanghebbenden, en dat de volksvertegenwoordiging op deze organisaties berust." 

23) Bijvoorbeeld: J. Matthes, "Wohlfahrt und Freiheit", in: Gewerkschaftliche 
Monatshefte, Köln, Augustus 1958, blz. 476 e.v. 

24) Zie voor Duitsland: G. Drewes, Die Gewerkschaften in der Verwaltungsordnung, 
Heidelberg, 1958. 

25) Zie het artikel van prof. T. P. van der Kooy in de bundel Bene Meritus. 
26) Zie voor literatuur: Mr. P. Zonderland, "De vakvereniging in het Staatsbestel", 

in Sociaal Maandblad Arbeid, april 1958. 
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wereldoorlog dateert. Op zijn hoogst kan men spreken van een ver
snelling van de ontwikkeling, maar zij was principieel reeds onderweg. 
Mijlpalen in deze ontwikkeling kan men zien in de instelling van de 
Hoge Raad van de Arbeid (1919), de Wet op het verbindend en onver· 
bindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(1937) en de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950). Het is dan ook onjuist 
deze ontwikkeling slechts aan socialistische invloeden toe te schrijven. 
Naar mijn opvatting is zij niet slechts onontkoombaar maar ook wenselijk. 

Zij is onontkoombaar. 
1. Als reactie op het falen van de vrije prijsvorming als enig ordenings

principe in onze maatschappij, gingen organisaties van werknemers; van 
werkgevers, van ondernemers, middenstanders, boeren en tuinders en 
groepen bedrijven zelf door middel van overeenkomsten tussen organi
saties of bedrijven trachten orde te scheppen in de maatschappij, zich veilig 
te stellen tegen aantasting van hun bestaansmogelijkheid (moordende con
currentie ten koste van het loonpeil, overbezetting van bedrijfstakken, 
fluctuaties in afzet en in prijzen, enz.). Vóór de staat ingreep ill het be
drijfsleven, had dit bedrijfsleven reeds ingegrepen 27). 

2. De overheid moest niet alleen ingrijpen wegens het falen van het 
"vrije spel der maatschappelijke krachten" in het vormen van een stabiele 
maatschappij, maar ook in verband met het reële gevaar, dat de ordenende 
maatregelen van het bedrijfsleven zelve in al zijn facetten, tot een chaos, 
of tenminste tot het vormen van eenzijdige machtsposities, met alle ge
varen daaraan verbonden, zouden leiden. 

3. Zij zag zich dientengevolge gesteld voor de keuze om hetzij het 
werk der betrokkenen te negeren of te verbieden, maar dat zou een sociaal
economische politiek betekenen die gericht moest zijn tégen de betrok
kenen, hetzij op te treden als de "grote coördinator" van het samenspel 
der .verschillende bij het bedrijfsleven betrokken groepen. 

De eerste mogelijkheid is in ons staatsbestel, gebaseerd op de erken
ning van de waarde van de zelfverantwoordelijkheid van individuen en 
groepen, ondenkbaar. Er is dus voor de overheid geen keus. 

De bovenbedoelde ontwikkeling is ook wenselijk. 
De overheid als de "grote coördinator" is ons liever dan de overheid, 

die het laissez-faire in haar vaan heeft geschreven. Deze immers gaat uit 
van een illusie, en ontkent in wezen de werking van de zonde en de onvol
maaktheid van de mens, en dus ook van het optreden van groepen mensen, 
en is daarmee in strijd met de werkelijke functie van de overheid. 

Zij is ons ook liever dan de overheid, die zichzelf in de plaats stelt 
van het verantwoordelijke individu, of van de verantwoordelijke bedrijven 
of maatschappelijke organisaties. De totalitaire staat wordt door ons im
mers afgewezen. 

De overheid, als de grote coördinator. Een vraagstuk van het vinden 
van het juiste midden? 

Uit het voorgaande zou de conclusie kunnen worden getrokken dat 
het erom gaat, een juiste middenweg te vinden tussen het vrije spel (libe
ralisme) of de totalitaire staat (communisme). Deze conclusie zou onjuist 

27) Gruner, a.w., blz. 101. 
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zijn. Zij zou ons ook in wezen binnen de westerse wereld volkomen in 
het duister laten. Immers bevindt ieder staatsbestel zich ergens tussen 
deze uitersten. De vraag rijst daarom, of ook iets meer gezegd kan worden 
over de wijze waarop de overheid deze coördinerende taak, die haar op 
het sociaal-economisch terrein (maar ook daarbuiten!) zo veelvuldig ten 
deel valt, volbrengt. 

Om op deze vraag een antwoord te vinden moet mijns inziens het uit
gangspunt gezocht worden in de erkenning van de eigen functie van de 
overheid, die scherp te onderscheiden is van die der maatschappelijke 
organisaties. Het is goed reeds bij de aanvang te stellen, dat dit niet "maar 
een academische of staatsrechtelijke" vraag is. Het is een zeer praktische 
zaak. De ervaring leert namelijk, dat wanneer men dit onderscheid uit het oog 
verliest, het gevaar niet denkbeeldig is, dat wat bedoeld is als maatschappe
lijk orgaan, wel eens "staat" kan blijken te worden, met alle consequenties 
daaraan verbonden, evenzeer als het omgekeerde zich kan voordoen. 

Wanneer de overheid zich bij haar optreden niet meer laat leiden door 
haar eigen functie, de handhaving der publieke gerechtigheid, is het gevaar 
niet denkbeeldig dat de burgers haar ook gaan beschouwen als orgaan 
voor de behartiging van hun groepsbelangen en haar ook als zodanig gaan 
behandelen. Men denke aan de criteria volgens welke men zijn stem be
paalt, en zeer bepaald ook aan de verkiezingspropaganda van de P. v. d. A. 
(van thans) die kort gezegd neerkomt op het denken in de tegenstelling 
arm - rijk. 

Wanneer maatschappelijke organisaties zich een gedeelte der typische 
overheidsfunctie toegeschoven zien, kan het omgekeerde zich voordoen. 
In hoevele gevallen zijn vakbondsbestuurders, die bijvoorbeeld de be
stedingsbeperking (door de vakverenigingen in het algemeen belang ge
steund) moesten verdedigen, en werkgeversvertegenwoordigers, die het 
prijzenbeleid toelichtten (gevoerd overeenkomstig een afspraak tussen de 
ondernemersorganisaties en de minister van Economische Zaken), zo niet 
bejegend als "ambtenaren", dan toch in feite zo beschouwd? 

Het is dus voor beide, èn voor de overheid èn voor de maatschappelijke 
organisaties, een levensbelang de eigen functie en daarmede de eigen posi
tie scherp in het oog te houden. 

De functie van de overheid en de co6rdinatie van het werk der 'ItUUlt
schappelijke organisaties. 

Welke functie de maatschappelijke organisaties vervullen kwam hier
vóór al aan de orde. Het lijkt mij goed, ook kort te omschrijven hoe de 
functie van de overheid in dit verband te zien is. 

Ik zou mij in dit verband willen aansluiten bij de beschouwingen die 
prof. mr. LA. Diepenhorst houdt in zijn boek Christelijke Politiek 28). 
De bevoegdheid van de overheid beperkt zich niet tot het handhaven van 
de politieke rust, het tegengaan van machtsmisbruik door individuen en 
groepen en het bestellen van het recht daartoe; daarbij komt ook het 
brengen van orde, het weren van chaos. Juist dit laatste element moet in 
het oog gehouden worden wanneer wij spreken over de overheid als de 
coördinator van het werk der maatschappelijke organisaties. 

28) Kampen, 1958, blz. 116 e.v. 
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Coördineren betekent in dit verband zeker niet dirigeren. Uitgangspunt 
behoort te zijn de erkenning van de zijde der overheid, dat de sociale 
partners (werkgevers en werknemers) de aangewezen instanties zijn om 
de rechtsregels voor bedrijfstak en bedrijfsleven te stellen. De overheid 
kan deze regels, zoals reeds hiervoor werd vastgesteld, sanctioneren, of 
deze, wanneer ze in strijd komen met het algemeen belang, onverbindend 
verklaren. 

Wanneer de overheid gebruik maakt van de bij de maatschappelijke 
organisaties aanwezige deskundigheid geschiedt dat in zeer vele vormen. 
Zij variëren van het betrekken van vertegenwoordigers in (staats)com
missies van advies tot de zeer veelvuldige gevallen van regelmatig over
'leg tussen de departementen en maatschappelijke organisaties, zonder wel
ke een modern regeringsbeleid niet meer te denken is. Wellicht is, ook 
in ons maatschappelijk bestel, de laatste vorm nog niet eens de minst be
langrijke. Men denke voorts aan de Sociaal-Economische Raad en andere, 
door de overheid ingestelde, lichamen, waarin vertegenwoordigers der 
maatschappelijke organisaties zetelen, en die een belangrijke adviserende 
taak vervullen en in verschillende gevallen het overheidsbeleid mee uit
voeren. 

Van belang is vooral de geest die hieruit spreekt, namelijk de over
tuiging van de overheidspersonen en -organen, dat zij hun werk slechts 
kunnen doen door voortdurend overleg met de bij haar beleid nauw be
trokken groeperingen. Van bijzondere betekenis is uiteraard ook de Wet 
op de Bedrijfsorganisatie. Juist in dit geval treedt de overheid orde
scheppend op, als de "grote coördinator" van het ordenend optreden der 
maatschappelijke organisaties. 

De vraag wordt wel gesteld, of zij in dit geval niet juist één stap te 
ver gaat en nieuwe staatsorganen opricht, die functies der vrije organi
saties overnemen. 

Mij persoonlijk lijkt het verschil tussen een verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst en de loonverordening van een bedrijfschap 
niet zo wezenlijk, dat een bedrijfschap door zijn bevoegdheid om verorde
ningen te maken (overigens zeker niet zijn voornaamste taak) tot staats
orgaan zou worden. Er is een duidelijke continuïteit tussen het geregelde 
overleg zoals dit in de bedrijfstakken tussen de sociale partners is ge
groeid, en het gezamenlijk beheren en regelen stellen zoals dit in de be
drijfsorganen der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geschiedt. 

Zowel bij de verbindend verklaarde c. a. o. als bij de verordening van 
het bedrijfslichaam toont de overheid, dat het haar ernst is met de erken
ning, dat bedrijfsrecht in eerster instantie niet door haar, maar door de be
drijfsgenoten wordt geschapen. 

Het is aan de maatschappelijke organisaties, ervoor te waken, dat deze 
bedrijfsorganen niet vervreemden van de bedrijfsgenoten door te veramb
telijken en te verbureaucratiseren. De maatschappelijke organisaties zullen 
overigens de eersten zijn om te erkennen dat ook zij zelve aan dit gevaar 
bloot staan. Met het karakater van het bedrijfsorgaan heeft dit gevaar 
niets uitstaande. 

Om nog eens kort weer te geven, wat wel en wat niet behoort te 
geschieden: 
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Aanvaardbaar is het, wanneer de overheid het de bedrijfsgenoten ver
gemakkelijkt om regelen te stellen voor de gang van zaken in bedrijfstak 
en bedrijfsleven, door deze regels door haar gezag kracht bij te zetten. 

Aanvaardbaar is het, wanneer maatschappelijke organisaties via com
missies van advies, via S.E.R. of Stichting van den Arbeid of rechtstreeks, 
door de overheid voortdurend worden geraadpleegd omtrènt het te volgen 
beleid. De voorwaarden voor een deskundig en democratisch beleid wor
den hiermede immers geschapen. 

Aanvaardbaar is het, wanneer de overheid bij het uitvoeren van haar 
eigen functies de rtlaatschappelijke organisaties, eventueel via daartoe 
speciaal geschapen organen, bv. p. b. o.-organen, of organen ter uitvoering 
der sociale verzekering, zoveel mogelijk betrekt. 

Onaanvaardheid is het, wanneer de overheid functies van maatschap
pelijke organisaties overneemt, ook al betrekt ze die maatschappelijke 
organisaties later nauw bij de uitvoering van deze functies. 

In mijn artikel over de Nederlandse loonpolitiek 29) kan men een prak
tische toepassing zien van deze gedachtengang. Een overheidspolitiek, die 
neerkomt op het invloed uitoefenen op het onderhandelingsproces van de 
sociale partners, is in de huidige constellatie onmisbaar. 

Een politiek, die de loonvaststelling overneemt van de maatschappelijke 
organisaties, is onaanvaardbaar. In het eerste geval behouden zowel over
heid als maatschappelijke organisaties hun eigen functies en verantwoor
delijkheden. In het tweede geval vindt er een vermenging plaats, die de 
heilloze gevolgen heeft voor beide partijen, welke ik boven reeds rele
veerde. 

Dat hiermede niet een eenvoudige "oplossing" voor het gestelde pro
bleem is gevonden, wil ik gaarne toegeven. Immers veronderstelt mijn 
criterium dat men in staat is in ieder geval scherp te formuleren, wat de 
functie van overheid, respectievelijk maatschappelijke organisaties, is. Zo
als ik met mijn artikel over de geleide loonpolitiek meen te kunnen aan
tonen, kost dit zorgvuldige analyse van de materie waarop het samenspel 
van overheid en maatschappelijke organisaties betrekking heeft. 

Te moeilijker is dit probleem, omdat in ieder geval, waarin de overheid 
een functie van een vrije organisatie aan zich trekt, de betrokkene zich 
hierop instelt. Een gewennings- en verwenningsproces treedt in, aan liet 
einde waarvan men nauwelijks nog kans zal zien om de ontwikkeling 
"terug te draaien". Juist het onttrekken van verantwoordelijkheden leidt 
zeer snel tot een situatie waarin men niet meer in staat mag worden 
geacht om de verantwoordelijkheden weer op zich te nemen (gesteld 
dat men de bereidheid bezit). 

Hoewel dus het verschijnsel van de veelvuldige contacten en het veel
zijdig samenspel van overheid en maatschappelijke organisaties niet zorg
wekkend behoeft te worden geacht, integendeel onze instemming ver
dient, kan men dit niet altijd zeggen van de wijze waarop. dit in con
creto geschiedt. 

Wat dit laatste betreft biedt de Nederlandse situatie wel eens reden 

29) A.R. Staatkunde, juni/juli 1958, blz. 180 e.v. 
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voor bezorgdheid. In vele gevallen is het voor de burger onmogelijk, nog 
te onderscheiden tussen de publieke en de private sfeer. 

Naar mijn gevoel moet vooral de sterk gecentraliseerde door de over
heid geleide loonpolitiek hiervoor verantwoordeljjk worden geacht. 

Een symptoom hiervan kan men zien in de omvang van het probleem 
der verhouding tussen leiding en leden, mede door de bureaucratisering 
zowel in de werknemers- als in de werkgeversorganisaties. Maar al te 
vaak zien de leden hun bestuur niet langer als de eigen vertegenwoor
digers maar - door hun vele en gevarieerde met de overheid gedeelde 
verantwoordelijkheden - als vertegenwoordigers van het "algemeen be
lang". 

E. De vakverenigingen worden in de regering geïntegreerd. 
Na het voorgaande kunnen we over deze laatste fase zeer kort zijn. 

In alle totalitaire staten zien we het verschijnsel van de opslorping van 
het maatschappelijk leven door de staat. In de Oost-Europese landen 
wordt doorgaans de schijn nog opgehouden, dat er "vakverenigingen" (van 
werknemers) zouden bestaan, ook al betreft het hier willoze instrumenten 
van de staat. In de fascistische landen werd ook deze schijn niet opge
houden. Vooral nazi-Duitsland vernietigde alles wat maar aan vrije 
organisaties deed denken, maar ook in het Italie van M ussolini en in 
Franco-Spanje was en is er geen sprake van het bestaan van werkelijke 
maatschappelijke organisaties 30). Voor een werkzame democratie is het 
goed functioneren van gemeenschappen van niet-statelijke, niet-politieke 
aard voorwaarde. "Wo der Mensch in seinem ganzen Lebenskreis nur 
einer Macht begegnet ist er verloren" 131.). 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

De ontwikkeling van de internationale verhoudingen gedurende de 
laatste twee maanden doet ons twee plaatsen zien, waar de vrede wordt 
bedreigd, namelijk Berlijn e. o. en Afrika, en een, waar de oorlogsgevaren 
zijn verminderd, namelijk Cyprus. 

Beginnen wij met het laatste. 
Na de Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878 verkreeg Engeland, 

dat toen op het hoogtepunt van zijn imperiaal streven stond, dit eiland 
van Turkije, ongetwijfeld als beloning voor de steun, die het aan de regering 
te Constantinopel ondershands geschonken had bij de vredesonderhande
lingen op het congres van Berlijn. Sindsdien was Cyprus een vast steun-

30) Zie mijn De rol van de vakbeweging, blz. 82 e.v. 
31.) Goetz Briefs, Zwischen Kapitalismus und Syndikalismus, Bern, 1952, blz. 60. 

(Vertaling: "Waar de -mens zich in al zijn levenskringen slechts tegenover één 
macht gesteld ziet, is hij verloren.") 
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punt op de Britse imperiale lijn naar India en het diende in het bijzonder 
voor de verdediging van het Suezkanaal, het laatst nog bij het conflict 
met Egypte in 1956. 

De Griekse bevolking, geleid vooral door de Griekse geestelijke Makarios, 
kon zich met deze toestand van afhankelijkheid niet verenigen en begon 
een levendige verzetsactie, die van weerskanten met grote strengheid 
werd gevoerd. De Turkse minderheid op het eiland kwam ondertussen ook 
in beweging en weigerde zich neer te leggen bij een aansluiting bij Grieken
land. De Griekse en Turkse regering, overigens bondgenoten in N avo
verband, konden niet lijdelijk toezien. Tenslotte poogde Engeland door 
een bemiddelingsvoorstel, waarbij met de belangen der twee bevolkings
groepen zomede met de bij het conflict betrokken mogendheden, rekening 
werd gehouden, te bereiken, dat zij krachtens een regeling zouden samen
werken. Maar ook dit werd afgewezen. 

Enkele weken geleden heeft het gezond verstand toch overwonnen. 
Turkse en Griekse ministers brachten in Zwitserland een compromis tot 
stand, dat de goedkeuring van de regering te Londen verwierf. Geen 
aansluiting bij Griekenland, maar onafhankelijkheid, waarbij de minder
heid afdoende zou worden beschermd en Engeland de beschikking hield 
over zijn militaire bases, werd daarbij vastgelegd. Eventueel zou het 
eiland later zich bij het gemenebest, dat Londen tot middelpunt heeft, 
kunnen aansluiten. 

Aan al de wensen van de verzetsbeweging is dus niet tegemoet ge
komen. Maar op redelijke wijze is zo een giftig geschilpunt uit de inter
nationale verhoudingen weg genomen, waarbij de verdediging tegen een 
opdringend communisme niet is verzwakt. 

Een dergelijke verzwakking van de positie van het westen is zeker 
gelegen in de ongeregeldheden, welke in steeds groeiend aantal de Afri
kaanse wereld in opschudding brengen. Nog geen eeuw geleden gold 
Afrika als het zwarte werelddeel. Ontdekkingsreizigers als Livingstone 
en Stanley hielden de wereld in spanning door hun pogingen de wondere 
wereld in Centraal Afrika in aanraking te brengen met de westerse cul
tuur. Tussen 1880 en 1890 vonden allerlei schikkingen plaats tussen de 
Europese mogendheden, waarbij deze gebieden werden verdeeld. Vooral 
de besluiten van de Kongoconferentie waren belangrijk. België nam naast 
de grote staten aan het ontsluitingswerk deel. Nog later poogde Italië 
grote stukken bij zijn gebied te voegen. Dit leidde toen nog tot een over
winning van Abessynië. Frankrijk en Duitsland veroorzaakten eerst een' 
crisis, die het beïnvloeden van Marokko tot doel had. Later kreeg Frankrijk 
hier het meeste voordeel, maar in Centraal Afrika werd de invloedssfeer 
van Duitsland weer vergroot. Engeland had zich in Egypte genesteld en 
kreeg de zelfstandige Boerenrepubliek onder zijn beheer. Portugal wist 
zonder enige roem zich te handhaven in enkele streken, die weinig voor
deel opleverden. En Frankrijk schiep zonder veel opzienbarende daden 
een machtig rijk van enorme omvang in het gebied van de Sahara. Het 
riskeerde zelfs een oorlog met de vroegere erfvijand Engeland door de 
crisis van Fashoda in 1898. 

Die tijd is voorbij en moest wel ten einde lopen, doordat de meeste 
westerse mogendheden met kracht de ontwikkeling der inheemse bevolking 



1 
i 
I 

1 

BUITENLANDS OVERZICHT 55 

ter hand namen. In de eerste wereldoorlog namen ook gekleurde volken 
aan de strijd in het westen deel. Op hun zelfstandigheidsgevoel had dit 
machtige invloed. Duitsland werd weggevaagd uit Afrika. De oorlog van 
Italië tegen Abessynië was de laatste stuiptrekking van een westerse 
militaire penetratie. De tweede wereldoorlog deed de schaal definitief om
slaan. Terwijl Engeland gedacht had, dat het in deze streken een com
pensatie kon vinden voor het verlies aan invloed in Zuid en Oost Azië en 
in het bijzonder gedacht had aan Kenia als machtig steunpunt, deed de 
opstandige beweging van de Mau Mau reeds twijfel rijzen aan de juist
heid van deze veronderstelling. Egypte verkreeg algehele zelfstandigheid 
en bracht in 1956 uit een verloren oorlog met steun van de Verenigde 
Staten een overwinning thuis over Engeland, Frankrijk en Israël. Het 
Franse bewind in Tunis werd beëindigd en de Franse positie in Marokko 
werd geliquideerd. In Algerië strijden nu al jaren met gruwelijke felheid 
Algerijnen en Fransen over de toekomst van hun land. En op vrede
lievende wijze traden enkele overzeese gebiedsdelen uit het verband met 
Frankrijk, toen het ging om goed- of afkeuring van de nieuwe Franse 
constitutie van De Gaulle. Ondertussen ging Frankrijk verder zijn be
schavingsarbeid in het gebied van de Sahara uitbreiden, vooral door 
economische maatregelen. 

Engeland ging te werk op andere manier. In Kenia wist men met harde 
maatregelen orde en rust te herstellen en bescherming te verlenen aan 
de Britse immigranten. Maar in grote streken ging het de weg op van 
de verlening van zelfbeschikking. Zo groepeerde men enkele staten in een 
federatie, waarbij de Britse constitutie als model diende. Zelfs kreeg 
Ghana volledige onafhankelijkheid. Deze nieuwe staat trad toe tot het 
Britse gemenebest en men hoopte in Londen, dat dit voorbeeld te zijner 
tijd navolging zou vinden. 

Natuurlijk wilde men tegelijkertijd een dam opwerpen tegen het op
dringende communisme. Vandaar dat men de samenwerking binnen het 
verband der Europese economische gemeenschap ook ging uitbreiden tot 
de Franse Afrikaanse gebieden. Ook vergat men niet, dat de versterking 
van de Mohammedaanse invloed in Afrika aan de bestrijding van het 
oommunisme ten goede kon komen. 

Juist dezer dagen nam de ontwikkeling een onverwachte loop. In het 
Belgische Kongogebied braken ernstige onlusten uit, die slechts zeer 
langzaam uitziekten. In het Franse Aequatoriale Afrika scheen men dit 
te willen imiteren. Was er verband of was het een toevallige samenloop 
van omstandigheden? Italië had zijn vroegere gebied in West Afrika 
teruggekregen onder verband van de Verenigde Naties. Maar in Somali
land ontstonden woelingen, die een diepere ondergrond hadden dan men 
aanvankelijk had vermoed. In N yassa ontstond ernstig verzet tegen het 
Britse bestuur en de scherpe maatregelen van de gouverneur hadden maar 
weinig resultaat. Tenslotte kwam het ook in Zuid Rhodesia tot bloedige 
opstandige bewegingen. Is het zo onverklaarbaar, dat men reeds spreekt 
van een grote Afrikaanse statenbond? Maar heeft zulk een staat reeds 
voldoende leiders? 

Dreigt zo niet met de verdwijning van het westers leiderschap ook de 
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beïnvloeding door de westerse beschaving in Afrika een einde te nemen? 
En verschijnt zo niet het geheel van de rassenmaatregelen in de Unie van 
Zuid Afrika in een ander licht? 

Baart de ontwikkeling in Afrika dus grote zorgen, ook de verhouding 
tussen de regering te Moskou en het westen is er niet op verbeterd. In 
de laatste maanden zond de Russische leiding aan de grote overwinnaars 
van Duitsland in het westen een nota, waarin het zijn voornemen kenbaar 
maakte zijn bevoegdheden inzake Berlijn aan de Duitse volksrepubliek 
over te dragen en ook overigens te streven naar een status van een vrije 
gedemilitariseerde stad voor West Berlijn, dat op het ogenblik door de 
westerse mogendheden nog is bezet. Bovendien wenst men in Moskou 
vredesonderhandelingen met de twee Duitse republieken, teneinde aan het 
bestaande bezettingsregiem volledig een einde te maken. Op 19 februari 
antwoordde de Britse regering in een nota, waarin het de voornemens van 
Rusland terzake van Berlijn beschouwde als een gevaar voor de vrede 
Bovendien konden de voorstellen van de Sovj ets niet de instemming van 
de regering in Londen verkrijgen en men stelde daarom voor de ministers 
van buitenlandse zaken der grote vier bijeen te doen roepen, door wie een 
voorbereidende bespreking zou kunnen worden gehouden over al de vraag
stukken, die met het Duitse probleem samenhangen. Aan de ene zijde 
zouden dan de inzichten van de westerse mogendheden, met inbegrip van 
die der Duitse bondsrepubliek kunnen worden aangevoerd, terwijl aan 
de andere zijde de denkbeelden van de Sovjetrepubliek konden worden be
sproken. Deze voorstellen zijn echter door Chroestjow afgewezen. 

Inmiddels vertrok de Britse premier Macmillan onvervaard naar Mos
kou voor het afleggen van een antwoordbezoek aan de Russische regering. 
Hij zal wel met weinig optimisme zijn gegaan en de uitkomst heeft dit niet 
gelogenstraft. 

Evenwel heeft zijn bezoek bij de Russische bevolking een gunstige in
druk achter gelaten. In zijn eerste rede sprak Macmillan van zijn grote be-
wondering voor de economische ontwikkeling van Rusland. Sinds zijn I 

vorig bezoek aan Moskou, nu dertig jaar geleden, had Rusland zich . f 
ondanks de tweede wereldoorlog weten te ontwikkelen tot de tweede I 
economische macht ter wereld. Groot Brittannië benijdde Rusland deze 
groei niet, integendeel. De grote technische ontwikkeling, sprekende 
uit de grote gebouwen en de reusachtige fabrieken, zomede uit de 
Spoetnik hadden de ongeveinsde bewondering van alle Engelsen opge-
wekt. Daartegenover sprak Macmillan van de grote sociale en economi-
sche vooruitgang onder de Britse bevolking, in het bijzonder over 
de verbetering van de woongelegenheid in Engeland. Evenwel be-
schouwde Engeland de stijging van de productie niet als het enig ge-
wenste. 

In Engeland streefde men ook naar verhoging van het volksgeluk. 
Bovendien wensen de Britten hun eigen levensstijl te handhaven. Men 
gelooft, dat deze goed is voor het Engelse volk. Het oude Britse imperia
lisme was voorgoed geëindigd. De grote Britse historicus Macaulay had 
de grondslagen gelegd van een nieuw opvoedingssysteem voor de onderge
schikte volken en dientengevolge waren er thans leidende figuren aan-
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wezig, die in staat waren het bestuur uit Britse handen over te nemen. 
Zo kon het imperium veranderd worden in een gemenebest. Macmillan 

distanciëerde zich van de wijze waarop verschillende gebieden onder de 
Britse kroon waren gebracht, zoals men zich in Rusland wel zou distan
ciëren van de methoden, waarop het vorstendom van Moskou zich had 
uitgebreid tot het keizerrijk Rusland. 

Aan het einde van zijn met gloed uitgesproken rede waarschuwde hij er 
voor, dat een strijd tussen de grote mogendheden bij de huidige stand van 
zaken gelijk te stellen was met zelfmoord. Daarom hadden alle staats
lieden tot taak een basis te scheppen voor een gesprek, waarin alle moei
lijkheden uit de weg konden worden geruimd. 

Terwijl Macmillan op deze wijze meende een goede verstandhouding 
te hebben bewerkt, hield Chroestjow een rede, waarin hij een plotseling 
einde maakte aan de hoopvolle verwachtingen. Bovendien was zijn op
treden zo onwelwillend, dat men in Engeland algemeen heeft geconclu
deerd, dat het bezoek volkomen zijn doel heeft gemist. 

* 
BOEKBESPREKING 

G. PUCHINGER, phil. drs., Minister Zijlstra en de A.R. Partij. 
Tweede druk. N.V. Jan Haan, Groningen, z.j., 44 blz. 
Prijs f 1,50. 

Puchinger is een negentiende-eeuwer. Daarmee bedoel ik niet -alleen, 
dat de negentiende eeuw hem politiek en religieus bijzonder boeit. Daarin 
staat hij niet alleen. Uit politiek en religieus oogpunt is de negentiende 
eeuw ongemeen boeiend. Men kan er niet genoeg over lezen, niet genoeg 
op studeren. Zeker geldt dat voor de Anti-Revolutionaire Partij, die uit 
de politieke en religieuze strijd van de .negentiende eeuw is voortgekomen. 

Dit bedoel ik echter niet, wanneer ik Puchinger een negentiende-eeuwer 
noem. Dan bedoel ik, dat hij schrijft en polemiseert naar de wijze, waarop 
men dat in de negentiende eeuw deed; dat hij voortdurend paralellen 
ziet tussen hetgeen nu gebeurt en toen geschied is; dat de problematiek 
van het midden van de twintigste eeuw voor hem niet wezenlijk verschilt 
van die van honderd jaar geleden. Daar ligt het verschil tussen hem en 
degenen, die hij tot de linkervleugel van de Anti-Revolutionaire Partij 
rekent. Want de laatsten menen, dat zeker onze tijd de in ile negentiende 
eeuw ontstane christelijke partijen stelt voor nieuwe vragen en nieuwe 
taken en dat men deze nieuwe vragen niet kan beantwoorden met vroeger 
deugdelijk bevonden oplossingen, en de nieuwe taken niet kan vervullen 
op dezelfde wijze als de oude. Ten principale zijn voor Puchinger de 
vragen en taken dezelfde gebleven. Het oude tuighuis verschaft hem nog 
steeds bruikbaar en genoegzaam materiaal. Zijn brochure is getypeerd door 
de op een na laatste regel: Utrecht, stad van de Deputatenvergaderingen. 
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Daarmede wil ik allerminst de brochure en haar schrijver naar het 
archief verwijzen. Dat mag in de allereerste plaats niet, omdat iemand, 
die met zoveel hartstocht voor christelijke politiek bezield is, alleen daar
om reeds recht heeft op nauwgezette overweging van zijn gedachten 
door zijn geestverwanten. Vervolgens meen ik, dat wij naar Puchinger 
moeten luisteren, omdat uitgangspunt van zijn schrijven is een grote 
bezorgdheid over de positie van de partij. Die bezorgdheid deel ik. De 
partij kan er alleen maar bij winnen, indien wij de gronden van onze 
bezorgdheid uitwisselen en toetsen. 

Vooraf nog een opmerking. Puchinger kan schrijven. Het is een plezier 
deze brochure te lezen. Zij is een voorbeeld van goede journalistiek. En 
wil men de politieke discussie levendig houden, dan is de journalistieke 
schrijftrant de beste. Wij dreigen in slaap te vallen door quasi-weten
schappelijke vertogen. Puchinger zal mij deze lofuiting kwalijk nemen, 
want hij vindt, dat wij elkaar niet moeten prijzen. Het zij zo; wanneer 
hij mij niet méér kwalijk neemt, heb ik het er naar mijn idee niet slecht 
afgebracht. 

Een bespreking van deze brochure is niet eenvoudig. Want Puchingers 
methode is die van de snijtafel. Minister Zijlstra wordt op de meest 
volstrekte wijze ontleed en achter deze ontleding gaat schuil een analyse 
van de huidige toestand van de A.R. Partij. Maar niet alleen minister 
Zijlstra ligt op de snijtafel, maar op een aantal bijzettafeltjes een niet zo 
klein aantal andere figuren, die in de partij een rol spelen. Wat moet 
ik nu doen? Moet ik gaan betogen, dat, wanneer ik minister Zijlstra 
opensnijd, ik heel iets anders of in sommige opzichten hetzelfde vind als 
Puchinger? Moet ik omstandig gaan bewijzen, dat kenschetsingen als 
"dezwijgende Bruins Slot", "de extreme Gerbrandy", "de altijd op hoog 
niveau arbeidende beide Donners", "de vlotte Diepenhorst", de betrok
kenen onrecht doen? 

Met andere woorden, Puchingers methode verlevendigt ongetwijfeld 
de discussie, maar ik betwijfel ernstig, of zij geoorloofd is. Wij moeten 
elkanders persoon en karakter niet in het openbaar gaan ontrafelen. Wij 
moeten elkanders opvattingen en ideeën bespreken, maar van de personen 
rechtstreeks afblijven. Hier geldt het woord van, ik meen, Carlyle: "How 
precious are men to men". Dat geldt zowel wanneer de betrokkenen er 
goed als wanneer zij er slecht af komen. Er is toch al zo weinig gelegenheid 
in deze wereld enige intimiteit te beleven. 

De gevolgde methode heeft ook dit bezwaar, dat het betoog zich haast 
niet leent voor een korte weergave. Althans ik zie er geen kans toe. Ik 
beperk mij daarom tot een aanduiding van de inhoud der brochure. U 
moet haar zelf lezen. Dat is, omdat zij boeiend geschreven is, geen be
zwaar. Vervolgens ga ik op een paar hoofdpunten van Puchingers betoog 
nader in. 

Aanleiding tot de brochure is een voordracht, die ik op 18 mei 1957 
gehouden heb op een contactconferentie met jonge intellectuelen, belegd 
door het moderamen van het Centraal Comité van A. R. kiesverenigingen. 
Ik heb daar gesproken over het onderwerp: "Wat te doen met de A.R. 
Partij?" Aan de discussie is ook deelgenomen door minister Zijlstra. Een 
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analyse en kritische waardering van diens betoog, waarbij, zoals ik reeds 
opmerkte, de minister in zijn geheel wordt opengesneden, vormt de kern 
van de brochure. Daarnaast bevat zij enkele opmerkingen over mijn voor
dracht, over de vraag, of in de partij discussie gewenst en mogelijk is, 
over de redevoeringen van Berghuis en Bruins Slot op het partijconvent 
van 27 april 1957 en over de A.R. Partij en de middenorthodoxie. Het 
geschrift eindigt met een kort hoofdstuk: "Wat wij wensen". 

Er is een aantal punten, waarin ik het met Puchinger eens kan 
zijn. Ik ben het met hem eens, dat voor het beleid van de partij een 
duidelijke lijn moet worden uitgestippeld en dat de onzekerheid, die heerst 
over wat de A. R. Partij precies wil, schaadt. 

Ik ben het ook met hem eens, dat er in de partij vleugels zijn en 
dat men dat niet krampachtig moet verbloemen. Puchinger heeft even
eens gelijk, dat dat geen schande is. Alle partijen hebben vleugels en 
een partij die volkspartij wil zijn, heeft ze a fortiori. Wij hebben ze ook 
altijd gehad. Denk aan 1871; denk aan het bewogen beroep, dat Talma 
voor de eindstemming over zijn verzekeringsontwerpen op de rechter
zijde moest doen. 

Hartelijk ben ik het ook eens - het vloeit, dunkt mij, uit het bestaan 
van vleugels voort - met het pleidooi voor een vrije discussie binnen de 
de partij. Onderdrukking van meningsuiting doet altijd schade. Vrijheid 
van discussie maakt een beslissing, die men liever niet genomen had ge
zien, meer aanvaardbaar. De innerlijke kracht van een partij kan er door 
worden versterkt, mits - en dat is een onmisbare voorwaarde - degenen, 
die aan de discussie deelnemen, zich voortdurend afvragen, of het openlijk 
poneren van hun mening op deze wijze en op dit ogenblik de partij niet 
kan schaden. 

Bij die discussie moet dan ook metterdaad een gedachtenwisseling plaats 
vinden. Puchinger klaagt over de gang van zaken op de conferentie van 
18 mei 1957. Nadat ik gesproken had, konden de aanwezigen vragen 
stellen en opmerkingen maken. Vervolgens sprak ik in tweede termijn. 
Daarna sloot de voorzitter de bijeenkomst. 

Puchinger is hierover ontevreden, omdat hierdoor geen gesprek heeft 
plaats gehad. Ook dat ben ik met hem eens. Aan onze vergadertechniek 
valt nog veel te verbeteren. De op deze conferentie en nog vaak elders 
gevolgde methode betekent, dat de aanwezigen praktisch tweemaal een 
referaat te horen krijgen. Bevredigender - ook voor de spreker - is een 
beantwoording van iedere vraag en opmerking afzonderlijk. Maar erkend 
moet worden, dat ook dat bezwaren heeft, omdat het dan kan gebeuren, 
dat slechts enkelen van de hoorders aan het woord komen. Maar ik hoop, 
dat het moderamen van de Partij Puchingers wensen te dezen nauwgezet 
zal overwegen. 

Bezwaar heb ik tegen de opmerking op bh;. 34, dat de ter conferentie 
aanwezigen geen concrete vraag hebben gesteld gekregen en wel in de 
laatste plaats een concreet antwoord ontvingen. Ik kan mij voorstellen, 
dat men tegen mijn voordracht allerlei bezwaren aanvoert, maar niet dit, 
dat zij niet concrete vragen stelde en concrete antwoorden gaf. Ook 
degenen, die vragen stelden en opmerkingen maakten, heb ik met grote 
openhartigheid en concreet van antwoord gediend. Ik begrijp dit verwijt 
ook overigens niet, omdat de gehele brochure een doorlopende klacht is, 
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dat lieden als minister Zijlstra en ik teveel concreet en te weinig princi
pieel zijn. 

En zo zitten wij meteen middenin de zaak. Naar goed antirevolutionair 
gebruik moeten wij nu spreken over de beginselen. 

Puchinger stelt, dat C. Groen uit Rotterdam, die met mij in discussie 
trad, gelijk had, toen hij opmerkte, dat ik het werk van Groen van 
Prinsterer en Kuyper teveel beoordeelde naar bepaalde praktische resul
taten als de schoolstrijd, de koloniale politiek en de armenzorg. De wijze, 
waarop ik met "beginselen" opereerde, lokte enige terechte kritiek uit. 
Puchinger verontrust zich wat over een betoog mijnerzijds over de "be
ginselen, waarmee wij sinds 1874 gestraft zijn". En hij vervolgt: "Groen 
van Prinsterer toch was van mening, dat er ideeën en beginselen waren 
in deze tijdelijke, menselijke werkelijkheid, en dat zo men deze niet ver
stond, men uiteindelijk ook niet effectief kon inwérken in de werkelijkheid 
waarin men leefde, noch in geestelijke noch in praktisch-politieke zin . 
. . . Nimmer heb ik van Prof. De G01ly Fortman en Minister Zijlstra ver
nomen wat zij nu eigenlijk wèl willen met de beginselen waaraan Groen 
van Prinsterer en Abraham Kuyper hun leven hebben gegeven. 

Ik heb dat altijd bij ze gemist - ik heb dat ook thans gemist" ! . (jblz. 
10/11; cursivering van Puchinget). 

Ik zie niet over het hoofd, dat in de formulering van de bezwaren 
verkleinwoorden voorkomen. Nochtans worden zij, vooral in de cursief 
gedrukte zinnen met klem naar voren gebracht. Ik ga er gaarne op in, 
want het wemelt op dit stuk al jaren in onze kring van misverstanden. 

In de eerste plaats heb ik mijnerzijds dit bezwaar, dat Puchinger een 
in bepaald verband, op een bepaalde plaats en in een bepaalde omgeving 
geplaatste schertsende opmerking overbrengt in een strak gehouden be
toog, waarin minister Zijlstra en ik van zwakheid op het stuk der be
ginselen worden beschuldigd. Wanneer ik beginselen nonsens vond, zou 
ik alleen al eerlijkheidshalve moeten ophouden lid van de Anti-Revo
lutionaire Partij te zijn. Sommigen in onze kring zijn maar al te gauw 
geneigd bij het minste of geringste, dat hen niet bevalt, afwijkingen op 
het stuk van de beginselen te signaleren. Wil men een zuivere discussie, 
dan moet men dergelijke opmerkingen niet uit de sfeer halen, waarin ze 
gezegd zijn en waarin het voor ieder, die ze hoorde duidelijk was, dat ze 
ironisch bedoeld waren. Daar kunnen de menselijke verhoudingen, die, 
naar Puchinger terecht opmerkt, in onze kring verbetering behoeven, al
leen maar onder lijden. 

Ik kan mij geheel vinden in wat Puchinger opmerkt omtrent de bè
tekenis, die beginselen bij Groen van Prinsterer hebben. Ik onderschrijf 
dat en ik meen, dat minister Zijlstra dat ook doet. Zonder beginselen 
wordt de politiek een verwerpelijke en afstotende zaak. Het ons in Jezus 
Christus geschonken heil heeft niet alleen persoonlijke, maar ook kos
mische betekenis. Op het terrein van de staatkunde worden wij in de eerste 
plaats geroepen die wereldhervormende betekenis van de verlossing van 
Jezus Christus zichtbaar te maken. Het gaat daarbij om de kerstening 
van het openbare leven, om een staatkundig bestel, dat zoveel mogelijk 
laat zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is en dat de demonen, die 
het (nog) aanvechten, bestrijdt. 
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Nu is politiek altijd handelen, beleid voeren. Waar ik mij tegen ver
zet is, dat politiek zou zijn het opstellen van een abstract, uiterlijk logisch 
stelsel van beginselen. Ik heb in Utrecht betoogd, dat Groen ging op
treden, toen er in de politiek verkeerd gehandeld werd en een verkeerd 
beleid gevoerd. Bij Groen noch Kuyper vindt men een sluitend systeem 
van beginselen. Zij hanteren de beginselen, waar ontkerstening van het 
openbare leven dreigt door de toepassing van onchristelijke beginselen, en 
wel op de drie in hun dagen kardinale punten de school, de verhouding 
tot de koloniën en de armenzorg, ruimer het sociale vraagstuk. Ik heb 
hun werk niet beoordeeld naar de verkregen praktische resultaten, maar 
ik heb er op gewezen, dat zij altijd zochten naar een verbinding tussen 
beginsel en praktijk. Wanneer Kuyper bv. op sociaal gebied bepaalde 
lijnen uitstippelt, geeft hij direct praktische oplossingen. Men denke aan 
de Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken (1895) 
en aan het groot-amendement op het ontwerp-Ongevallenwet van Lely 
(1899). 

Wij hebben aan invloed ingeboet, doordat onzerzijds te vaak abstracte 
betogen over beginselen zijn gehouden zonder een doortrekken van de 
lijnen naar de praktijk. Mensen, die in de veronderstelling leefden -
en hoe zeer terecht! -, dat het Evangelie alles te maken heeft met dit 
aardse leven, zijn daardoor van oos vervreemd. Ik hoor van Puchinger 
en zijn medestanders nooit wat zij in de politiek willen doen, ten hoogste 
wat zij niet willen. 

Daarmee kom ik op het tweede bezwaar, dat ik heb tegen de wijze, 
waarop in onze kring vaak met beginselen gewerkt is. Men heeft vaak 
tot beginsel verklaard wat later onhoudbaar bleek, maar intussen een 
goede ontwikkeling had vertraagd of tegengehouden. Voor Kuyper was 
protectie een beginsel. De medezeggenschap der arbeiders werd bestreden 
met principiële beschouwingen over de positie van de ondernemer, die 
de christelijk-sociale beweging - men leze er De strijd om nieuwe maat
schappijvormen van P.S. Gerbrandy nog eens op na - behoorlijk last 
hebben bewrgd. Over de onaantastbaarheid van de eigendom werd en 
wordt gesproken op haast afgodische wijze. Kuyper signaleerde dat al in 
1891. N. Okma, voorzitter van een door het C.N.V. ingestelde commissie 
inzake herziening van de rechtsvorm der onderneming, moest in 1949 in 
het door hem opgestelde rapport nog een heel hoofdstuk wijden aan de 
bestrijding van quasi-schriftuurlijke eigendomsopvattingen. 

Het christendom is krachtens zijn wezen vooruitstrevend, omdat de 
dingen van deze wereld nooit ten volle beantwoorden aan de norm van het 
Koninkrijk Gods. Daarom is het zo verdrietig, dat van de kant van 
christenen vaak zoveel behoudzucht en eigenbelang wordt getoond. Ook 
dat heeft velen van ons vervreemd. Tal van mensen zijn met de zg. door
braak meegegaan, omdat zij diep teleurgesteld waren over de houding 
van de christelijke partijen met betrekking tot de sociaal-economische 
vragen. Christelijke politiek moet niet alleen negatief geen belemmering 
voor mensen zijn om Jezus te vinden, maar moet positief er steeds op 
gericht zijn mensen naar Hem te leiden, omdat in haar iets zichtbaar 
wordt van de ontferming van de barmhartige Hogepriester en van de 
koninklijke heerschappij van de Heer der wereld. 

Dat betekent niet, dat ik de beginselen, over boord zet. Ik herhaal, dat 
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ik aanvaard wat Groen van Prinsterer over de betekenis van beginselen 
gezegd en geschreven heeft. Als leidende beginselen voor het heden
daags politieke handelen noem ik, behalve de onmiddellijk religieuze, het 
dualistische parlementaire stelsel, bevordering van verantwoordelijkheids
besef en van mogelijkheden verantwoordelijkheid te dragen; de overheid 
als een schild voor de zwakken; het politiek handelen zo, dat in propa
ganda en debat een christelijke toon wordt aangeslagen en van dat han
delen een voor Christus winnende kracht uitgaat; besef van de verant
woordelijkheid voor de ontwikkeling der minder ontwikkelde gebieden; 
de noodzaak van het vinden van op democratische leest geschoeide levens
mogelijkheden voor kleine mensen in grote gemeenschappen 1); rechts
bescherming van de burger tegen de overheid in haar verschillende ver
schijningsvormen. 

Er zou meer te noemen zijn, maar ik meen, dat het vorenstaande vol
doende is om aan te tonen, dat de mensen, die Puchinger onderbrengt 
bij de linkervleugel, niet naar bevind van zaken handelende opportu
nisten zijn. 

En verder, gelooft men nu werkelijk, dat minister Zijlstra en de bij 
hem ingedeelden geen studie gemaakt hebben en maken van de beginselen 
van het socialisme? Wie dag aan dag op allerlei terrein en in velerlei 
verband bij het werk, dat in Nederland gedaan moet worden, socialisten, 
liberalen en rooms-katholieken ontmoet, wordt, wanneer hij ten minste 
een gewetensvol man is, wel gedwongen zich zorgvuldig rekenschap te 
geven van wat zijn partners in het overleg beweegt. Het is een van de 
goede dingen van het staatkundig en maatschappelijk bestel in Nederland, 
dat materiële vragen altijd vanuit geestelijke achtergronden benaderd wor
den. Maar men houde goed in het oog, dat men, wanneer men politiek 
bezig is en beleid voert, aan geestelijke a:bstracties niets heeft. Gaarne 
zou ik daarom willen weten, wat Puchinger vindt van de brochure van 
H. J. Hellema, Actuele politieke vraagstukken} en van het pas verschenen 
werk van I. A. Diepenhorst, Christelijke politiek. Waar moeten deze ge
schriften bij worden ingedeeld" bij de rechtervleugel, bij de linkervleugel 
of bij de middengroep? En hoe staat het met hun principieel gehalte? 

Op het stuk van de beginselstudie heb ik ook een wens. Onder invloed 
van de dialectische theologie eerst, van fascisme en nationaal-socialisme 
en de door hen ontketende wereldoorlog later, onder invloed van de 
Wereldraad van Kerken na de oorlog, is er een vloed van literatuur ver
schenen over de verhouding van christendom en staatkunde. Ik denk aan 
de ontwikkeling in Lutherse kring, onder meer tot uitdrukking komende 
in de serie Lutherturn en de bundel Zur politischen Predigt} opgesteld 
voor de Lutherse wereldconferentie in Hannover in 1952. Daarin be
luistert men klanken, die ten minste verwantschap vertonen met een anti
revolutionaire staatsleer. Ik denk aan boeken als Staan in de wereld 
van nu van Jacques Ellul, Christian Realisrn and Political Problems van 
Reinhold Niebuhr en Evangélisation et Politique van Philippe Maury. Ik 

1) De ironie van het geval wil, dat ik deze formulering ontleen aan de socialistische 
Engelse historicus G. D. H. Cole (t 1958). Volgens een mededeling van J. H. Oldham 
in het verzamelwerk The Church and the disorder of society (De kerk en de wanorde 
in de maatschappij), Londen 1948, blz. 127, gebruikte Cole deze uitdrukking in een 
artikel in de Christian News-Letter van 16 juli 1941. 
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merk zelden of nooit, dat boeken p.ls deze bij hen, die het zo druk hebben 
over de noodzaak van beginselstudie, bekend zijn en dat ·zij ze in hun 
overwegingen betrekken. Toch is voorlichting over en bestudering van 
boeken als deze heel nodig, willen wij als christelijke partij onze taak in 
deze tijd, ook internationaal, blijven vervullen. 

Een volgend punt, waarop ik noodzakelijkerwijs moet ingaan, is de 
kwestie van samenwerking met de Partij van de Arbeid in een kabinet. 
Puchinger doet het voorkomen, of minister Zijlstra en ik op de Utrechtse 
bijeenkomst gesuggereerd hebben, dat zonder de socialisten geen kabinet kan 
worden geformeerd. "Dit is echter een zaak van geloof of ongeloof I Prof. 
de Gaay Fortman en minister Zijlstra blijken het te geloven I" (blz. 12). 

Het lijkt mij wat merkwaardig, mij de mening in de schoenen te 
schuiven, dat het zonder de socialisten niet kan. Ik stond en sta op het 
standpunt, dat het zonder de socialisten best kan en ik meen, dat ik 
dat standpunt in een niet te ver verleden niet alleen beleden, maar ook 
beleefd heb. Ik sta echter evenmin op het standpunt, dat het met de 
socialisten nooit kan. Zo goed als Colijn in 1933 in verband met de 
toen heersende omstandigheden een kabinet op brede basis gewenst achtte, 
zo goed meende ik in 1956, ,dat in verband met de situatie van dat ogen
blik een kabinet op zeer brede basis - nl. van de vijf grootste partijen
gewenst was. Puchinger moge van mij aannemen, dat dit geen lichtvaar
dige mening was. 

Intussen heb ik geen ogenblik geaarzeld, toen samenwerking met de 
socialisten niet mogelijk bleek, te onderzoeken, of een extra-parlementair 
kabinet, bestaande uit personen, verwant aan de vier overige partijen, 
mogelijk was. Dit bleek niet het geval te zijn. Niet minister Zijlstra en ik, 
maar anderen meenden, dat het zonder socialisten niet kon. Ik meen, dat 
de heren Algera en Zijstra toen terecht de conclusie hebben getrokken, dat 
zij zitting moesten nemen in het door mr. Burger en dr. Drees bij elkaar \ 
geïnformeerde en geformeerde kabinet. Het landsbelang, en daarom be
hoort het ons te gaan, was daarmee gediend. 

In feite is het zo. Een kabinet behoort in Nederland niet alleen te be
rusten op zakelijk overeenstemming, maar ook op een zekere geestelijke 
verbondenheid. Die laatste was in 1956 voor wat betreft de brede basis 
verdwenen, maar voor een nieuwe concentratie was de tijd kennelijk nog 
niet rijp. Ik hoop hartelijk, dat hij dat nu wel is. Maar op 18 mei 1957 
was er op dat punt sinds 1956 nog niets veranderd. Vandaar mijn waar
schuwing op de Utrechtse conferentie, geen kabinetscrisis met alle schade 
voor land en volk daaraan verbonden te forceren, terwijl er nog geen 
alternatief was. Er is echter geen sprake van, dat ik gezegd zou hebben, 
dat ons ideaal steeds de brede basis zou moeten zijn. De brede basis heeft 
voor een gezonde werking van de parlementaire democratie zoveel be
zwaren en dat is in de praktijk zo duidelijk gebleken, dat ik het alleen 
maar zal toejuichen, wanneer een andere oplossing mogelijk zal blijken 
te zijn. 

Het lijkt mij overigens wijs zich niet bij voorbaat uit te spreken over 
de combinaties, tot welke men bij een kabinetsformatie bereid is. Op zich
zelf is er m. i. voor de Anti-Revolutionaire Partij geen reden een van de 
vier overige partijen op voorhand uit te sluiten. 
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Ik wil dit deel van mijn beschouwingen beëindigen met een gesprek 
mede te delen, dat ik in het begin van 1941 met mr. J. A. de Wilde mocht 
hebben. Wij hadden in kleine kring over de staatkundige verhoudingen 
na de oorlog gesproken. De Wilde betoonde zich in de discussie een voor
stander van het opnemen van socialisten in het ministerie. Toen ik daar
over tijdens een onderbreking van het gesprek toelichting aan hem vroeg, 
antwoordde hij, dat hij het reeds in het laatst van de dertiger jaren ge
wenst geoordeeld had na te gaan, of met de socialisten verantwoorde af
spraken omtrent een te volgen regeringspolitiek konden worden gemaakt. 
Er was zich in socialistische kring een generatie aan het vormen, welker 
leden bereid waren tot constructieve samenwerking. De Wilde noemde 
met name dr. H. B. Wiardi Beckman. Naar zijn oordeel was het staat
kundig ongezond een zo grote groep van de bevolking blijvend regerings
verantwoordelijkheid te onthouden. Tenslotte noemde hij als negatief 
argument, dat in de coalitie de rooms-katholieken steeds groter invloed 
hadden gekregen. De Wilde'servaring was, dat veranderingen in de 
samenstelling van kabinetten een gunstige invloed hadden op de aanpak 
van de staatkundige vraagstukken. 

Tenslotte nog iets over het hoofdstuk De Anti-Revolutionaire Partij 
en de Middenorthodoxie. "Heb ik de gevoelens en wensen van de linker
vleugel der Anti-Revolutionaire Partij ook maar enigermate begrepen, 
dan is er reden om de zakelijke maar toch kapitaal belangrijke vraag te 
stellen: Welke is hun houding ten aanzien van de iMiddenorthodoxie in 
de Hervormde Kerk? Misschien doe ik er reeds beter aan te vragen: 
Welke is hun verhouding tot de Middenorthodoxie!" (blz. 40). 

Ik wil wel ronduit zeggen, dat ik dit een ongeoorloofde vraag vind. De 
Anti-Revolutionaire Partij houdt er uiteraard geen theologie op na en 
mag haar leden geen kerkelijke keur aanleggen. Een van de treffendste 
uitspraken van Groen is, dat in beginsel elke christen anti-revolutionair 
is. Elders zegt hij het zo: "het antirevolutionaire beginsel is geen ander 
dan het christelijk beginsel, het beginsel van de reformatie; het is geen 
ander dan het geloof in de levende God." Ik verwijs hier gaarne naar 
het zeer duidelijke artikel van L. W. G. Scholten, In beginsel is elk 
Christen antirevolutionair, in het tijdschrift van de Nederlandse Christen
Studenten Vereniging Eltheto van juni 1936. 

Wie het antirevolutionaire beginsel aanvaardt, is binnen de partij 
welkom. Haar leden behoren en hebben altijd tot zeer verschillende kerken 
behoord. Groen noemde zich naast "issu de Calvin" (afstammeling van 
Calvijn), "enfant du Réveil" (kind van het Réveil). Wie dat met zijn 
hart wil wezen, mag in de partij niet aan een verhoor op vraagpunten 
omtrent theologische opvattingen worden onderworpen; hij noemt zich 
legitiem antirevolutionair. 

Eén van de lievelingsdenkbeelden van Puchinger is, dat de politiek te 
allen tijde leeft van het niet aflatende gesprek. Hij beëindigt met deze 
uitspraak zijn brochure; hij herhaalt haar in het artikel over Ruys de 
Beerenbrouck in Nederlandse Gedachten van 6 december 1958. 

Ik heb al doen blijken, dat ik van mening ben, dat de leiding van de 
partij op zijn aandrang om een gesprek moet ingaan. Deze komt uit 
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zulke ernstige motieven voort, dat men dit verlangen niet mag dood
zwijgen. 

Maar wat mij persoonlijk betreft, de politiek is voor mij met deze uit
spraak niet getypeerd. Voor mij is politiek doen, handelen, beleid. Ik wil 
in de wereld zo graag iets doen. Ik zou zo ontzaglijk graag willen, dat 
door de daden van de christelijke politiek heel veel mensen iets gingen 
zien van de wereldhervormende krachten van het Koninkrijk Gods. Het 
benauwt mij, dat ons verweten wordt, dat onze woorden en daden een 
belemmering zijn voor de doorwerking van het Evangelie in de wereld. 
Daarom wil ik aan de slag. Voor mij is de politiek mede getypeerd door 
de titel van het boekje van Philippe Maury: evangelisatie en politiek! 

24 januari 1959, dag van de deputatenvergadering 1959. 

W. F. DE GAAY FORTMAN. 

DRS. MR. F. M. RAEVEN, Inleiding tot het Social Casework. 
Uitgeverij Foreholte, Voorhout. 147 bladz. Prijs f 4,50. 

Het sodal casework (s. c. w.) beweegt zich op het terrein van de hulp
verlening. We haasten ons er aan toe te voegen: (hulpverlening) op maat
schappelijk terrein. Maar dan zijn we er nog niet. Ook zo dreigt nog 
onhelderheid. Want bij "maatschappelijk" denken we nog het meest aan 
het al of niet welslagen van wat een mens onderneemt om "de eindjes 
aan elkaar te knopen" en voorlopig nog maar heel weinig aan de invloeden 
daarvan op het menszijn en aan de weerslag ervan op de tussenmenselijke 
verhoudingen. Toch denken de "vakmensen" al jarenlang voornamelijk 
aan het laatste, wanneer zij het hebben over maatschappelijk werk (m. w.). 

Het is de winst, verworven in onze tijd, dat men naast, ja zelfs in de 
economische problemen is gaan onderkennen de sodale en psycho
hygiënische factoren; "sociale" dan in verband· te brengen met inter
menselijk; en "psycho-hygiënisch" o. a. met de nivellering en massi
ficering, waaraan de industrialisatie, het bioscoop- en het sportwezen 
ieder het zijne bijdragen. Loeff (r. k.) heeft dit genoemd het leggen van 
het hoofdaccent op de humanisering van het maatschappelijk leven. 
"Maatschappelijk" wordt zo wel een zeer veelomvattend begrip, zijn 
grenzen uitstrekkend tot aan (of moet ik zeggen: tot in?) het religieuze 
toe. Raeven laat de hier aangeduide tendentie naar het godsdienstige 
duidelijk uitkomen. 

Dr. Roscam Abbing, heeft in 1950 (toen nog geen hoogleraar) een 
praeadvies voor de Nederlandse V ereniging voo~ Maatschappelijk Werk 
uitgebracht over Sodal Casework en Christelijk geloof, waarin hij ten 
aanzien van een viertal gezichtspunten van het s. c. w. heeft uitgesproken 
dat zij gerechtvaardigd en ondersteund worden door het christelijk geloof. 
Deze gezichtspunten zijn: 

a. het ambtelijk leven van de christen, d. i. zijn militia christi, is ver
gelijkbaar met de beroepspersoonlijkheid (professional personalitiy) 
die het s. c. w. eist. 
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b. de gelijkstelling van alle mensen voor God (als zondaren) wordt 
door het s. c. w. op zijn wijze uitgedrukt door te stellen dat de ge
wenste tussenmenselijke relatie tussen caseworker en client alleen 
dan goed tot stand kan komen, wanneer de eerste zich niet boven 
de laatste stelt. 

c. Het willen winnen van de zondaar door liefde, zonder dwang, en 
dus in vrijheid, zoals de Bijbel het leert, brengt het s. c. w. aldus 
in praktijk dat het aan de zorgbehoevende zelf laat beslissen over 
wat het beste voor hem is. 

d. Het realisme van de Bijbel dat de oorsprong van het kwaad niet 
buiten, maar (diep) in de mens zoekt vindt men ook in de (psycho
analytische) methode van het s. c. w. 

Uit deze tegemoetkomende geluiden van Roscam Abbing jegens het 
s. c. w. mag men niet de gevoltrekking maken, dat Roscam Abbing niet 
ook van mening zou zijn dat het casework nog evangelisch gevuld moet 
wórden; dat het deze "vulling" dus uit zichzelf nog niet bezit. Zelfs mag 
men de conclusie niet trekken, dat Roscam Abbing geen critiek vanuit 
het evangelie op verschillende motieven van het s. c. w. zou hebben. 

Met opzet heb ik deze protestants-christelijke stem, zoals die zich een 
kleine tien jaar geleden over het s. c. w. heeft geuit, hier een ogenblik aan 
het woord laten komen - al is het dan zeer onvolledig - om mede van 
hieruit te laten zien wat wij aan het boek van de r. k Raeven hebben. 
Toen Roscam Abbing (met pater Fortmann en de humanist Van Praag) 
op het bovenbedoelde congres van 1950 sprak, hadden wij al het boekje 
van Mej. Kamphuis Wat is Socw Casework?, dat sedertdien nog vier 
andere drukken heeft beleefd en in 1952 hebben wij het van sociologische 
benadering uit geschreven boek van dr. H. van Rooy (ook r. k) gekregen, 
getiteld: Casework en Maatschappelijk Werk. 

Ik noem deze enkele hoofdmomenten in de jonge geschiedenis van het 
s. c. w. in ons land om te laten zien, dat een opzettelijke behandeling door 
een nieuwe figuur (maar daarom niet minder deskundig I) en wel uit de 
psychologische hoek, geen overbodigheid kan heten. Wie een keur van 
lectuur wenst over en rondom het thema van het boek, die behoeft 
slechts de bibliographie in Raevens "Inleiding" op te slaan om te ont
dekken, dat s. c. w. een grootheid is die zeer veel met psychologie en psy
chiatrie te maken heeft. 

Raeven, die blijkbaar voor zijn historische gegevens in het bijzonder 
put uit Bruno en French, gaat achter de jaren dertig terug op de tijd 
zelfs. vóór de eerste wereldoorlog. Ik geef toe dat we na lezing van het 
tweede hoofdstuk nog wel vragen overhouden en zeker nog geen ondubbel
zinnige uitspraak kunnen geven over de verhouding tussen s. c. w. en 
psycho-analyse. Bij Ra~ven komt heel duidelijk uit, dat, zodra de phi
lantropie in de vorm van armenzorg er oog voor kreeg, dat materiële 
hulpverlening op zichzelf en alleen een jammerlijk lapmiddel is, het de 
psychologische en psychiatrische inzichten zijn geweest, die de nood
zakelijke aanvulling en verbetering van de overgeleverde praktijk brachten. 
Wij mogen in dit verband denken niet alleen aan de New York School of 
Social Work, maar evengoed aan het Boston Psychopathie Hospita!. 

De schrijver stelt een duidelijke samenhang tussen Mary Richmond en 
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de diagnostische N ew Y orkse school. Ook de typering "diagnostic" voor 
deze school is iets van Raeven, dat we noch bij Roscam Abbing, noch bij 
mej. Kamphuis of dr. Van Rooy vinden (zij spreken van "organismic 
method"). 

Met de oorsprong van het s. c. w. hangen zijn grondbeginselen uiteraard 
nauw samen. Het belangrijkste grondbeginsel wordt door Raeven uit
voerig beschreven en ons nader gebracht. Het is dat van de erkenning van 
de cliënt als mens in zijn menselijke waardigheid. Er is geen sprake van 
dat Raeven ook maar enigszins dit sympathieke grondbeginsel zou rela
tiveren door opzettelijk sterk de nadruk te leggen op de samenhang tussen 
dit beginsel en de Amerikaanse opvatting van "democracy". De case
worker moet zich inleven in de andere in moeilijkheden verkerende per
soon en dit betekent voor hem een wegcijferen en een overgave van zich
zelf ten behoeve van de cliënt. pat is in feite caritas, zegt Raeven, en we 
zeggen hem dit gaarne na (vgl. boven Roscam Abbing). Ik heb 'het ge
voel, dat Raeven juist hierdoor tot een diepere waardering van het s. c. w. 
komt, doordat hij vrij is van rancuneuze gevoelens tegenover de voor
malige idee van de armenzorg. Raeven slaagt er naar mijn gevoelen 
volledig in, het s. c. w. als een grootheid op zichzelf te waarderen, los van 
het een of andere propagandistische motief. Uit de aard der zaak speelt 
daar dan ook weer doorheen, hoe hij historisch de lijn van het Ameri
kaanse s. c. w. ziet. Raeven spreekt zich in feite niet uit voor een uit
sluitend Freudiaans bepaald-zijn van het s. c. w.; ook Rank ontvangt 
daarin van Raeven een vrij essentiële plaats. En dat maakt het mogelijk 
om het als "orthodox" s. c. w. te zien dat "de therapeut aan de cliënt 
weliswaar geen bepaalde inzichten opdringt, maar dat toch de cliënt door 
een bevrijding van belemmerende factoren steeds meer tot een werkelijk 
bevrijdend zelfinzicht zal geraken, wat hij zich dan ten nutte kan maken 
en wat een heroriëntering op zijri levensweg kan brengen." 

Van psychische dwang is hier zeker geen sprake. Men kan zelfs vol
houden dat hier de "non-judgemental attitude" volkomen intact is gelaten. 
Maar toch: zal deze "bevrijding van belemmerende factoren" in de prak
tijk nog wel veel verschillen van wat de psychologie "agogiek" noemt: een 
bij de hand nemen en de cliënt leiden daarheen waar hij niet onwillig 
is heen te gaan? 

Voor een principiële beoordeling van het s. c. w. zijn we hier op een 
beslissend punt aangeland. Raeven aarzelt hier geen ogenblik. Hij zegt: 
"Dit wil daa'rom nog niet zeggen, dat de caseworker zich in het geheel 
niet zou hebben in te laten met het levensgedrag van de cliënt en de daar
uit voortvloeiende consequenties. Ook de cliënt is immers gebonden aan 
morele en ethische normen, terwijl de caseworker zijn verantwoordelijk
heden heeft, maar een kritisch geluid over zijn houding en gedragingen, 
mits op het juiste ogenblik tactisch en zo .nodig onrechtstreeks naar voren 
gebracht, kan zelfs verfrissend werken en de cliënt van schuldgevoelens 
ontlasten. 

Voor zieIzorgelijke problemen kan naar een zielzorger verwezen wor
den. Een dergelijke houding behoeft geen afbreuk te doen aan de onder
linge relatie. Door een principiële en verantwoordelijke houding van de 
caseworker zelf kan deze integendeel verdiept worden. Meestal zelfs zal 
een cliënt het niet anders wensen. Door zo te handelen kan de caseworker 
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de cliënt een werkelijke steun zijn en hem op een fundamentele basis met 
zijn levensproblemen helpen." 

Ook het laten gelden van enige autoriteit sluit Raeven binnen de sfeer 
van het s. c. w. niet uit. 

Ik had gaarne nog meer goeds van dit degelijke boekje gezegd, maar 
dan zou de bespreking te lang worden. Het is ook niet zo dat alles even 
sterk is. Hoofdstuk IX "De praktijk aan de hand van enige verslagen" 
is m. i. niet zo kernachtig als het overeenkomstige hoofdstuk in het boekje 
van Mej. Kamphuis. Iets meer vaart in het boek - ik dach dat dit bij 
een behandeling van een onderwerp als dit gevraagd zou kunnen wor
den - zou het ten goede zijn gekomen. Maar dit raakt de algemene waar
dering niet. Het treft mij telkens, hoeveel waardevolle elementen de publi
katies van rooms-katholieke zijde over het m. w. en wat daaromheen ligt 
voor een principiële christelijke bezinning bevatten. 

F. BOESSENKOOL. 



AMERIKAANSE PROBLEMEN 

DOOR 

T. CNOSSEN 

Toen de dertien verenigde staten van Amerika in 1776 tegenover de 
wereld rekenschap aflegden van hun daden, de afzwering van de Koning 
van Engeland - A Prince, whose character is thus marked by every act 
which may define a Tyrant, unfit to be the ruler of a free People 1) -
èn de constituering van vrije en onafhankelijke staten, spraken zij in hun 
"Dedaration of Indepedence" van onvervreemdbare rechten van mensen 
door de Schepper hun geschonken. 

De federale conventie, die van 25 mei tot 17 september 1787 te Phila
delphia bijeen was, samengesteld door officiële gedelegeerden van twaalf 
van de dertien vrije, souvereine en onafhankelijke staten, smeedde de 
constitutie en gaf aan het federale gouvernement zijn grondwettelijke 
basis. 

Wie de artikelen van deze grondwet leest en zich nog eens verdiept 
in de sfeer waarin deze tot stand kwamen 2), komt wel heel sterk onder 
de indruk van het vrijheidsbesef, dat de kolonisten beheerste. Federaal 
werd de regeringsvorm. Alle wettelijke macht belichaamd in het Congress, 
de gekozen vertegenwoordigers van burgers en staten. De uitvoerende 
macht in handen van de president. Gewaakt werd tegen centralisatie. De 
eigen rechten van de staten bleven gewaarborgd. Eenmaal de Engelse 
koning kwijt, wilde men voor hem geen andere tiran in de plaats. Van 
Coenen Torchiana 3), de man, die zovele jaren ons land als consul
generaal te San Francisco voortreffelijk vertegenwoordigde, noemt N eder
la.nd meer dan Frankrijk de geboorteplaats van de Amerikaanse politiek, 
burgerlijke en godsdienstige vrijheid. Hij beroept zich daarbij op niemand 
minder dan J ames Madison, de man die aantekeningen over de conventie, 
waarvan geen notulen zijn gemaakt, naliet. 

Reeds bij de vaststelling van de grondwet was er strijd over de ver
houdingen van het centrale gezag tot de autoriteit van de staten. Telkens 
weer laaide deze strijdvraag op. 

De snelle ontwikkeling van de Amerikaanse staat, in de vorige eeuw 
uitgegroeid tot een federatie van niet dertien, doch acht en veertig staten, 
kwam bij herhaling in conflict met de "autonome" rechten van deze af
zonderlijke staten. 

1) Vertaling: een vorst, wiens karakter zo wordt gekenmerkt door elke handeling 
een tiran eigen, ongeschikt de heerser van een vrij volk te zij n. 

2) James Brown Scott, James Madison's notes of debates, New York, 1918. 
3) H. A. van Coenen Torchiana, An Historical Essay, Chicago, 1915. 
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Eerst in 1913 werd het zestiende amendement op de grondwet gerati
ficeerd, waarbij aan het Congress de macht werd toegekend een inkomsten
belasting op te leggen, zonder "apportionment" (gelijkmatige verdeling) 
onder de diverse staten. 

Verkregen rechten hebben in een wettige staat een lang leven en eerst 
langzaam bleken de "vrije, souvereine en onafhankelijke" staten bereid; 
eigen positie ter wille van de unie te verzwakken. 

Tot op vandaag is dit een der voornaamste problemen waarvoor Amerika 
staat, nl. hoe de reohten en vrijheden van de zelfstandige delen (en van 
de vrije burgers) zijn te waarborgen, zonder dat het gezag, de verant
woordelijkheid en zelfs de macht van de centrale overheid daardoor ge
hinderd en schadelijk beperkt wordt. Dit is zeer zeker een staatsrechtelijk 
vraagstuk, maar evenzeer een voor de positie van een natie beslissende 
staatkundige opgave. 

Hoezeer men zelfbestuur en autonomie mag toejuichen - en zelfs bij 
een imperfecte vorm verdienen zij aanbeveling boven een bureaucratische 
centralisatie -, het leven stelt zijn eisen en vraagt ook zijn eigen vorm
geving. De organen, die honderd jaar geleden goed functioneerden, passen 
niet meer in onze samenleving. Houdt men deze op grond van verkregen 
rechten toch in stand, dan dreigt het gevaar, dat het leven zichzelf een 
andere bedding zoekt, die door alle historische en wettelijke muren heen
breekt en in een chaos dreigt te verzanden. Dit is een der problemen, 
zo niet het hoofdprobleem, waar het Amerika van vandaag mee te maken 
heeft. 

Voor een Nederlander, in het bijzonder voor een antirevolutionaire 
Nederlander, is het Amerikaanse gezagspatroon, in de praktijk, niet zo 
zeer in "de theorie, een moeilijk te verteren kluif. 

De president is de daadwerkelijke regeerder, bijgestaan door "secre
taries" (ministers), die echter hun directieven van het Witte Huis ont
vangen. De ministers (zulks in tegenstelling met die in Nederland) dienen 
geen ontwerp van wet in en verschijnen slechts in het Congress als zij door 
commissies worden uitgenodigd om inlichtingen te verschaffen. Toch 
voeren zij wel terdege een bepaalde politiek (o.a. Dulles op het terrein 
van de buitenlandse verhoudingen, Benson op het gebied van de landbouw, 
Anderson op financieel terrein, enz.), die echter de nodige steun moet 
vinden in het Congress (Senaat en Huis van Afgevaardigden). Vooral 
de Senaat (98 leden tellende als de nieuwe staat Alaska zijn vertegen
woordigers heeft aangewezen) is een machtig lichaam. Men ziet tegen
woordig de wel heel zonderlinge figuur, dat de president via radio en 
televisie, over de hoofden van de wetgevende lichamen heen, zich tot 
het Amerikaanse volk richt om de publieke opinie te bewerken ter ver
wezenlijking van zijn program, o.a. bv. de steun aan onontwikkelde ge
bieden. De wekelijkse persconferenties zijn een andere vorm van direct 
contact tussen het regeringshoofd en het volk. De president is tevens het 
nominale hoofd van de partij. En hoewel Dwight (lke) Eisenhower tot 
tweemaal toe tot president gekozen is, meer vanwege zijn persoonlijkheid 
dan als republikein, gooit hij zijn volle gewicht nu en dan ten bate van 
de republikeinse kandidaten in de weegschaal, zoals bij de verkiezingen 
in november van het vorige jaar. 
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Toen ging het niet direct om zijn eigen positie, doch om de verkiezing 
van een aantal gouverneurs, en de samenstelling van Senaat en Huis 
van Afgevaardigden. Het resultaat was een klinkende meerderheid voor 
de democraten, met als enige uitzondering de overwinning van Rockefeller 
in de staat New York. 

NietteInÏn zouden de republikeinen gelukkig zijn, ware het in 1960 
mogelijk Eisenhower opnieuw voor het presidentschap kandidaat te 
stellen. Nog steeds staat hij hoog aangeschreven, al wordt op echt Ameri
kaanse wijze in ongezouten termen kritiek op zijn beleid uitgeoefend. 

Een derde termijn, onder Roosevelt nog mogelijk, is nu niet meer ge
oorloofd en vandaar dat er binnenskamers reeds heel wat gedokterd wordt 
over de aan te wijzen kandidaat, zowel in het republikeinse als in het 
democratische kamp. 

De huidige vice-president Nixon had zonder twijfel lange tijd de beste 
papieren, doch zijn kandidatuur staat allerminst vast. Hoewel Rockefeller 
verklaard heeft, geen adspiraties te hebben, begeren velen hem. Zijn 
inaugurele rede als gouverneur van de staat N ew Y ork droeg meer het 
karakter van een nationale boodschap, dan van een simpele aanvaarding 
van zijn ambt. 

Bij de democraten heeft Stevenson bij herhaling gezegd, niet voor de 
derde maal genomineerd te willen worden, zodat ook daar geen enkele 
zekerheid bestaat.-

Doch wie ook het Witte Huis bezet, de taak die hem wacht is een 
onmenselijk zware. 

Gedurende en na de tweede wereldoorlog is Amerika het leidinggevende 
land onder de democratische volken geworden. Zijn buitenlands beleid 
heeft niet alleen te maken met Europa, doch met de wereld. Dit beleid 
is in zijn structuur totaal verschillend van bv. de Engelse diplomatie. 

Op de voornaamste punten wordt deze politiek gedragen door de grote 
meerderheid van beide partijen. Eisenhower en Truman zijn zeker geen 
vrienden, doch de onverwachte landing in Libanon, kreeg de volledige 
instemming van de democratische oud-president. In de strijd tegen de 
communistische penetratie zijn de democraten niet "zachter" dan de repu
blikeinen. 

Reeds de plaats van Amerika in de wereld vraagt een man van statuur. 
Men behoeft een boek als The crisis of an old order 4) maar te lezen 

om te weten, dat de keuze van een president lang niet altijd een gelukkige 
is geweest. Er zijn onder hen geweest, die niet alleen tegen hun taak 
niet waren opgewassen, doch zelfs zich niet ten volle gaven om hun hoge 
ambt op de beste wijze te vervullen. 

De Amerikaanse binnenlandse problemen van vandaag zijn nauwelijks 
van minder betekenis dan de vraagstukken, die de buitenlandse verhou
dingen raken. De- welvaart is tot een hoog niveau gestegen. Volgens 
een publikatie van het Nederlands Nationaal Planbureau is het inkomen 
van een gemiddelde Amerikaan, in koopkracht uitgedrukt, 2,4 maal dat 
van een Nederlander. 

Doch deze welvaart is· niet geheel natuurlijk en draagt kunstmatige 
elementen in zich, bv. prijzen-garantie in de landbouw bij een jaarlijkse 

4) Arthur Schlesinger Jr., The crisis of an old order, Boston, 1957. 
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overproduktie van sommige produkten. Hoewel het index-cijf~r van de 
consumptie-goederen op basis 1947-1949 vergeleken bij dat van Neder
land bijzonder laag is, vreest men toch in Amerika de inflatie-spiraal en 
president Eisenhower heeft al zijn overwicht moeten inzetten om voor 
het fiscale jaar 1959/,60 (1 juli-30 juni) tot een sluitend budget te 
komen. De niet geringe werkloosheid, 6-10 pct. van "the labour-force" 
(dat zijn niet alleen de arbeiders, doch allen die een beroep uitoefenen) 
is, ondanks de beste verwachtingen betreffende produktie en nationaal 
inkomen in 1959, een nauw daarmede samenhangend vraagstuk. 

Minder schijnen de Amerikaanse politici geraakt door twee euvels, die 
buitenlanders bij hun bezoek zo sterk opvallen, nl. de corruptie en de 
misdaad. Hoewel de diepere oorzaak van deze nationale kwalen schuilt 
in de verzwakking van het zedelijk besef van het individu, hebben samen
stelling van volk (na 1885 in meerderheid door immigranten uit landen, 
waarin armoede heerste en het rechtsbesef van de vrije burger ontbrak), 
onvoldoende aanpassing van de staatsvormen aan de snel wijzigende om
standigheden en de daarmede samenhangende zwakke gezagshandhaving, 
hier evenzeer mee te maken. 

Een wel zeer spectaculair voorbeeld houdt in Amerika al maanden de 
belangstelling gevangen. De vakbeweging is, gelijk men weet, opgebouwd 
op niet-confessionele en niet-politieke basis. 

Het overgrote deel van de naar beroep en bedrijf samengestelde bonden 
zijn in twee centrales ondergebracht, die nog niet zo lang geleden tot 
een fusie besloten, nl. de C. 1. O. (Congress of Industrial Organization) 
en de A. F. L. (American Federation of Labor). Deze machtige centrale 
zette de Teamsters Organization (Bond van Vervoerders ) buiten haar 
gelederen, toen in deze vakbond enorme misstanden aan het licht traden. 

Inmiddels is de voorzitter afgetreden en een even duistere figuur, die 
reeds een grote rol speelde, J ames HoHa als nieuwe president opge
treden. Afpersing, boycot, geweldpleging en dergelijke behoren tot de 
gebruikelijke methodes. Indien een transportonderneming niet haar "aan
slagen" betaalt, kan zij er op rekenen, "drooggelegd" te worden en geen 
zaken meer te kunnen doen. 

Als staking wordt gelast, durft geen arbeider zich te verzetten, zo zijn 
leven hem lief is. Bekend is, dat bij de stemming de statuten van de eigen 
organisatie met voeten zijn getreden, dat chantage en bedreiging telkens 
worden toegepast en niettemin is het alsof men in Amerika - dit geval 
staat niet op zichzelf - dit slikt en alsof de macht ontbreekt om er een 
einde aan te maken. 

HoHa heeft zelfs een plan geopperd om alle geëmployeerden in over
heidsdienst (federaal, staten en gemeenten) alsmede politie en boeren in 
zijn bond te organiseren. In handen van semi-criminals, zoals een Cana
dees schrijver hem en zijn trawanten noemt, wordt zulk een macht in de 
staat een levensgevaar voor het land. 

Het is de Senaat, die de macht heeft, door middel van een commissie 
(Senate's Select Committee on Improper Relations in the Labor or Mana
gement field) hearings 5) te houden, waar ondervragingen plaatsvinden 

5) Openbare verhoren. 
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en getuigen worden gehoord. Daaraan kan men zich niet onttrekken, doch 
men kan weigeren een antwoord te geven, op grond dat men zich anders 
onder verdenking stelt. Over de procedure van deze "hearings", die plaats
vinden onder voorzitterschap van de Senator Me. Clellan, is een bijzonder 
felle pennestrijd ontstaan tussen de correspondent van Saturday Night 
te N ew Vork, een gezaghebbend, om de veertien dagen verschijnend, 
Canadees tijdschrift en de chief counsel (rijksadvocaat) van de genoemde 
commissie. 

In die discussie stelt de journalist zich volkomen op formeel stand
punt. J ames Hoffa - zo zegt hij - heeft dezelfde wettelijke rechten als 
iedere burger. Welk een boosdoener hij ook mag zijn, the point is that 
the laweither protects everyone or it doet no protect, and that if a pretext 
for denying one man due process, however loathsome he be, is accepted, 
no one is safe 6). Even verder heet het, dat, als iemand de rechten van de 
wet ontzegd worden, het fundament van de vrijheden van alle mensen 
wordt aangetast. 

Die rechtszekerheid spreekt ons toe, doch als men notoire misdadigers, 
moordenaars van tal van mensen, slechts enkele j aren in de gevangenis 
weet op te bergen wegens het niet betalen van hun belasting, omdat dik
wijls uit vrees het getuigenis, dat het bewijs van de moord moet leveren, 
achterwege blijft, dan hapert er toch iets aan de rechtspleging en be
schermt de wet het kwaad ten koste van het goede. 

Een ander voorbeeld is het optreden van de federale strijdmacht, op 
last van de president, tot uitvoering van een federale wet tegen de wil 
van de hoogste autoriteit in de staat, nl. de gouverneur, in Little Rock. 
Of liever, ter illustratie van ons thema, de houding van gouverneur Faubus 
tegenover het ingrijpen van Eisenhower, waarbij de eerste zeker de 
"oudste" rechten had, doch de centrale regering op grond van een be
slissing van het Hooggerechtshof moest doorbijten. 

Ook het negerprobleem - in de Verenigde Staten nog een brandend 
vraagstuk - heeft te maken met de spanning tussen "Washington" en 
de zelfstandige staat. 

Ook onze eigen geschiedenis kende in de loop van de 17e eeuw maar 
al te zeer deze moeilijkheden. 

De centralisatie-gedachte is in Amerika - naar onze mening geluk
kig - minder doorgedrongen dan in ons land. Het is verrassend telkens 
weer te zien de betekenis van de spontane volkskracht, het initiatief van 
de afzonderlijke staatkundige organen en maatschappelijke groeperingen. 
Zelfs de uitvoering der wetten is dikwijls een aangelegenheid van het 
volk zelf. . 

Doch als bij een ontwikkeling als wij meemaken, speciaal op het terrein 
van de techniek, verkeer en maatschappelijke verhoudingen, waarbij de 
vraagstukken samenhangen met het volksleven in zijn volle omvang, de 
hiërarchische verhoudingen en staatkundige vormgeving onveranderd 
blijven, en de verkregen rechten zeer in het bijzonder niet de goede en 

6) Vertaling: de zaak is, dat indien de wet niet een ieder in gelijke mate be
schermt, zij in feite geen bescherming biedt, en dat, indien een drogreden wordt 
aanvaard om een man, hoe weerzinwekkend ook, zijn recht niet te doen wedervaren, 
niemand veilig is. 



I 
I I 

i 
I 
I 

I 
I 

74 T. KNECHT 

bouwende, maar de corrupte elementen beschennen, ontstaat er een zeer 
gevaarlijk vacuum. Dit zou kunnen leiden tot een situatie, waarbij een 
land nog moeilijk te besturen valt.· 

De positie van Amerika op internationaal terrein spreekt meer tot 
Europa dan de binnenlandse situatie van dit boeiende land. Maar het 
een staat niet los van het ander. Wie ook in 1960 president wordt, hetzij 
een republikein of een democraat, Rockefeller of Kennedy, de dag komt, 
dat hij en de staatlieden van Amerika zich zullen moeten bezighouden met 
de gezagscrisis, die dreigt en reeds aanwezig is, indien de Verenigde 
Staten althans de Unie willen handhaven en de wereld leiden. 

* 
DE LOONPOLITIEK ALS TOETSSTEEN 

DOOR 

T.KNECHT 

Tussen de "breukpunten", die onder de druk van het politieke krachten
veld op de lle december j.l. tezamen resulteerden in de breuk, neemt de 
omstreden "vrijere" loonpolitiek een voorriame plaats in. Het kan zijn 
nut hebben, ondanks het vele dat er reeds over geschreven is, ook hier 
zeer beknopt enkele gedachten over de loonpolitiek te formuleren. 

De normen waaraan wij, antirevolutionairen, de loonpolitiek toetsen, 
zullen voor de nieuwe constellatie van grote betekenis zijn. Op haar beurt 
zal de loonpolitiek voor de massa van het kiezersvolk de voornaamste 
toetssteen voor het nieuwe bestand worden. 

Eerst iets over de plaats van de loonpolitiek in het geheel van het 
regeerbeleid. 

Krachtens haar rechtsfunctie dient de overheid o. m. de zwakken onder 
'de contracterenden te beschermen, en machtsposities die de economische 
kringloop stagneren, te beperken. Reeds dit ingrijpen zal aanzienlijke 
repercussies hebben in het economische proces. Maar bovendien: wanneer 
wij stellen dat het tot de functie van de overheid behoort, de algemene 
sociaal-economisthe voorwaarden te verzorgen, waaraan de statelijke 
samenleving moet voldoen, wil het individuele personen. en samenlevings
verbanden mogelijk zijn, hun eigèn economische functies, en daarmede 
indirekt hun andere functies, op normatieve wijze uit te oefenen, dan zal 
de overheid ook hierdoor het pad der loonpolitiek moeten betreden. Bij
voorbeeld ter handhaving van het monetaire evenwicht, of ter verzekering 
van de werkgelegenheid. 

Loonsverhoging voert bij een politiek van volledige werkgelegenheid 
automatisch tot inflatie, zo stelt men. Bij vrije of vrijere loonvorming zal 
de beruchte magneetwerking er voor zorgen, dat ook in minder goed 
renderende bedrijfstakken en ondernemingen de lonen opgetrokken wor
den tot het peil van bepaalde "strategische" bedrijfstakken en ondernemin
gen. De niet door productiviteitssteiging gecompenseerde loonsverhoging 
zal doorberekend worden en de inflatie is een feit. 
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Zo gesteld is hier weinig tegenin te brengen. Anderzijds valt al evenmin 
te ontkennen, dat de tot dusver gebruikelijke algemene loonronden, indien 
zij tenminste niet zijn afgestemd op de mogelijkheden van de grensonder
nemingen, wat aan vele werknemers tekort zou doen, eveneens inflatoire 
gevolgen hebben. Dat ons vraagstuk belangrijke verdelingspolitieke aspec
ten heeft, is alleen reeds hiermede duidelijk. 

Door het hete hangijzer van de loonpolitiek aan te vatten wagen wij 
ons dus in het hart van de staatkundige en economische problematiek 
van onze tijd. Voor een plaatsbepaling van de loonpolitiek in het geheel 
van het regeerbeleid, is daarom niets minder nodig dan een bezinning op 
het gehele actuele maatschappijbeeld, op de maatschappelijke structuur 
die wij uitgaande van de huidige situatie willen verwezenlijken, en op de 
rol die de overheid in het maatschappelijk ontwikkelingsproces toe
komt. 

Een veelheid van belangen presenteert zich hier aan de overheid. Wij 
zagen reeds de noodzaak, de economisch of sociaal zwakken te beschermen 
tegen machtsusurpaties. Wie zijn die zwakken? Het kunnen werknemers 
zijn, al of niet binnen het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst 
werkend, maar ook werkgevers; het kunnen consumenten zijn, maar ook 
bepaalde niet of niet meer produktieve groepen. Voorts presenteert zich 
aan de overheid het centrale belang van de handhaving van de econo
mische kringloop, wat een permanente zorg voor de waarde van het geld, 
voor het monetaire evenwicht, maar ook voor de werkgelegenheid met 
zich brengt. Op de ethische betekenis van de werkgelegenheid behoef ik 
niet in te gaan. Ethisch gekwalificeerd is tevens het vraagstuk van de 
verdeling van het nationale inkomen. Niet ten onrechte stelde prof. Zijlstra 
in stelling 5 van zijn proefschrift: "De mogelijkheid ener christelijke 
economie ligt in eerste instantie in het vlak der economische politiek; 
het probleem van de verdeling dient daarbij op de voorgrond te staan." 

Nu is zulk een stelling gemakkelijk geponeerd, maar intussen impli
ceert zij nogal wat. De "Burgerrecht-liberaal" zal ons toevoegen, dat 
het wel meevalt. Het verdelingsvraagstuk wordt namelijk door de "markt" 
opgelost; andere invloeden dan de wet van vraag en aanbod vormen kunst
matigheden, die het economisch proces verstoren en de waardering van 
de consument ten aanzien van de produktiefaktoren niet tot haar recht 
doet komen. Het geluid is oud en duidelijk. Laat loon- en prijsvorming 
vrij, geef uw werkgelegenheidspolitiek op, laat de waardevastheid van het 
geld het een en het al zijn. 

Minder duidelijk ligt het helaas bij de officiële liberalen. Betekent hun 
pleidooi voor het recht van de "flinkerds" in onze samenleving, ook voor 
hen een terug naar het prijsmechanisme van de vrije arbeidsmarkt? Of 
naar het "recht" van de sterksten, die, gaarne de macht van eigen pro
Q.uktiekartels versterkend, die van "arbeiderskartels" (de vakorganisa
ties) zwakker zouden willen ûen? Velen zullen met mij vandaag verlangend 
naar een principiële uiteenzetting over deze vragen van de zijde der V.V.D. 
uitzien. 

Tenslotte worden wij ook geconfronteerd met de socialistisclle opvatting: 
handhaaf de volledige werkgelegenheid, handhaaf de regel "gelijk loon 
voor gelijke arbeid" en daarmee de norm der solidariteit. Vrijere loon
vorming betekent inflatie, betekent onrechtvaardige achterstanden, bete-
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kent sociale oorust, daar werkgevers en werknemers weer als van ouds 
zullen botsen. 

Wij zullen op deze geluiden uit onderscheiden kring moeten antwoor
den. De vraag naar de rangorde van de overheidstaken, door anderen 
als boven beantwoord, althans gesuggereerd, dringt zich ook aan ons op; 
ook die naar de inhoud van het solidariteitsbegrip wordt onontkoombaar 
gesteld. Aan de vraag naar de rangorde van de overheid staken gaat echter 
een andere vooraf. En wel deze: heeft de overheid wel een bepaalde taak, 
vervult ze die alleen, of als het ware in samenspel met andere verbanden, 
die ook op het betrokken gebied een eigen competentie hebben? 

De antirevolutionair ziet al het geschapene begiftigd met een eigen aard 
en een daaruit voortvloeiende competentie en acht in een zondige samen
leving het van eminent belang, dat zodanige ruimte geschapen worde, 
dat personen en verbanden de eigen structuur in normatieve zin zullen 
kunnen ontplooien. Wanneer de socialist hem zegt, dat een vrijere loon
politiek maar tot onrust zal leiden, antwoordt hij, dat zulks wel steeds 
het geval zal zijn, wanneer in een zondige samenleving de verantwoorde
lijkheid en macht zodanig zijn gespreid, dat een veelheid van belangen en 
opvattingen zich kan laten gelden. De dictatuur, ook de loondictatuur ver
schaft zeker een gemakkelijker oplossing, echter een die aan een recht
matige vrijheid te kort doet en de verantwoordelijkheid uitholt. Het moge 
goed doordringen, dat bij ons hier het kernpunt ligt, en bepaald niet bij 
een fel begeerde differentiatie. 

V ragen als de economische: wat kan een bepaalde onderneming dragen, 
de sociale: wat is de behoefte van de werknemer en hoe dient zijn loon 
bij die behoefte te worden aangepast, de juridische: welk loon kan recht
vaardig worden genoemd, zij behor.en in eerste aanleg tot de competentie 
van de o.ndernemingen, de bedrijfstakken, of tot die van het bedrijfsleven 
als geheel. De overheid houdt op haar beurt een wakend oog op de ver
deling binnen de nationale gemeenschap, waarbij het levenspeil van de 
laagstbezoldigden van kritische betekenis is. Is eenmaal dit levenspeil op 
behoorlijke wijze aan het gemiddelde welvaartsniveau gerelateerd, dan zal 
voor een vrije differentiatie een normatieve ruimte zijn geschapen. 

De vraag naar de taken van de overheid ten aanzien van de werk
gelegenheid, het monetaire evenwicht, de inkomensverdeling, de opvoering 
van het nationale inkomen, beantwoorden wij positief. Ons probleem is 
niet het al of niet vervullen van deze taken, het gaat om een taakvervulling 
naar de aard van de overheid, die op haar terrein, aan de hand van een aan 
de norm der gerechtigheid getoetste waardenscala, zal medewerken aan 
een harmonische verwerkelijking van de genoemde doeleinden. 

Vanuit deze grondstelling volgen nu enkele summiere opmerkingen 
over de rangorde van taken binnen de algemene economische politiek, 
zonder welke wij onze loonpolitiek niet het nodige relief kunnen geven, 

Voor de christen kan het economische zonder meer, de maximalisatie 
van het nut, niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Het inte
grale welzijn prevaleert boven de geabstraheerde welstand. Daarom zal 
het doel: opvoering van het nationale inkomen slechts nagestreefd worden, 
indien en voorzover aan andere waarden de hun töekomende plaats is 
gegeven. De christelijke overheid zal b.V. het christelijk karakter van de 
zondag als een van de gegeven factoren beschouwen, van het kader waar-
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binnen optimalisatie van het nationale inkomen kan worden nagestreefd. 
Een evenwichtige sociale structuur kan aanzienlijk materiële offers vragen. 

In het economische proces en de daarop corresponderende economische 
politiek dient het welzijn van de mens in het middelpunt te staan. Zijn 
arbeidspotentie is gave en opdracht beide .. Zijn arbeid is niet in de eerste 
plaats productiefactor, maar antwoord op de roeping die hij heeft van 
Boven. Zijn loon, hoezeer terecht voor economische calculatie als kosten
factor gebezigd, dient in de eerste plaats beschouwd te worden op grond 
van de waarde en betekenis die het heeft voor de levensontplooiing van 
de werkende mens en zijn gezin; het is het rechtmatig aandeel dat hij 
heeft in het produkt van de economisch gekwalificeerde gemeenschappen 
waarvan hij deel uitmaakt, niet de prijs van een hoeveelheid arbeid. Door 
middel van de beschikkingsmacht die het loon vertegenwoordigt, kan de 
mens eerst op volwaardige wijze deelnemen aan de volvoering van de in 
de schepping gegeven opdracht: het. ontplooien van het leven in al zijn 
aspecten. 

Nu gaat aan de mogelijkheid van loonsverwerving de mogelijkheid 
tot werken vooraf. Mede daarom behoort onder de taken van de overheid 
op economisch terrein het streven naar en handhaven van volledige werk
gelegenheid prioriteit te hebben. Uiteraard impliceert dit niet een "recht op 
arbeid". Wel kan gesproken worden van een morele aansprMk van de 
enkeling, die de overheid de dure plicht oplegt, naar een optimale werk
gelegenheid te streven. Het is beter in dat verband te spreken van een 
optimale, dan van een volledige of maximale werkgelegenheid. De laatste 
beide begrippen zouden een statische opyatting kunnen suggereren, die 
aan het aspect der structurele ontwikkeling geen recht doet. Een vrije 
samenleving is een dynamische samenleving. De In de schepping gelegen 
mogelijkheden dienen in genormeerde vrijheid ontsloten te worden. Empi
risch-structurele veranderingen als gevolg van uitvindingen, wijziging van 
behoeftenschema's, opkomst van nieuwe markten, productie- en/of con
sumptiegebieden, doen ons zien, dat wij handelend over een optimale 
werkgelegenheid de tijdsfactor moeten incalculeren. Een economische poli
tiek die aan een normatieve structuurverandering ruimte geeft, vindt dan 
in dit opzicht bij het bevorderen van de momentele werkgelegenheid een 
belangrijke grens. De loonpolitiek kan, als component van de algemene 
economische politiek, op de werkgelegenheid in bepaalde omstandigheden 
een belangrijke invloed uitoefenen. Voor haar vinden wij dus hier de norm, 
dat het te handhaven loonniveau niet tot een werkloosheid in bepaalde 
ondernemingen mag leiden, die een welvaartsverlies oplevert, dat niet door 
rationalisatie en toenemende werkgelegenheid in andere ondernemingen 
kan worden goedgemaakt. 

Dat vooral voor een land als Nederland met een economische structuur, 
die nauw verweven is met die van het buitenland, de exportmogelijkheid 
een andere zeer gewichtige grensstellende factor vormt bij de vaststelling 
van het loonniveau, behoeft geen nader betoog. Ook in dit verband dient 
te worden gewezen op de relatie tussen loonsverhoging en werkgelegenheid. 
Een algemene loonsverhoging die niet gebaseerd is op produktiviteitsver
betering, verhoogt de kosten, doet dus de prijzen stijgen. Via kosteninflatie 
ontstaat een passieve betalingsbalans. De verslechterde concurrentiepositie 
zal immers vermindering van de export ten gevolge hebben, welke in het 
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algemeen niet dadelijk door de verlaging van de import tengevolge van de 
waarschijnlijke vermindering van de werkgelegenheid en van het natio
nale inkomen, zal worden gecompenseerd. 

Herstel van de betalingsbalans zal, indien wij de loon- en prijspolitiek 
buiten beschouwing laten, slechts door vermindering van de werkgelegen
heid kunnen worden bereikt. De redenering van hen die de geleide loon
politiek verwerpen, maar ook een vrijere loonvorming tot inflatie zien 
voeren, klopt dus wel. Het zijn de "anti-dirigisten" die prijsvorming door 
de markt, zowel voor produkten als voor arbeid, voorstaan, loon- en prijs
politiek dus verwerpen, en ons vervolgens oproepen voor dit vrijheidsideaal 
het streven naar een volledige werkgelegenheid prijs te geven. Inderdaad 
is deze opvatting consequent, maar daarmee is m. i. ook alle goeds van 
haar gezegd. Inderdaad doet werkloosheid, krachtens de marktwetten, de 
mogelijkheid tot inflatoire loonstijging te niet, en zodoende is deze liberale 
theorie wel rond. Zij versluiert echter de belangrijke rol, die het ver
delingsvraagstuk in de relatie tussen de loon- en prijsbeweging ener-, en 
de werkgelegenheid anderzijds speelt. De invloed van de loonshoogte op 
de produktie en op het monetaire evenwicht en op de ruilvoet, wordt name
lijk in hoge mate mede bepaald door de vraag of, en zo ja, welk deel van 
de inkomens van niet-loontrekkers naar de loontrekkers kan worden over
geheveld. 

Bezien wij dit iets nader, aan de hand van berekeningen van prof. 
Tinbergen in De Economist van maart 1950. Door een loonstijging van bv. 
1 % zal een prijsstijging optreden van 0,3 %, daar in Nederland het aandeel 
van de loonkosten in de prijs der produkten gemiddeld 30ro bedraagt. Uit 
statistische onderzoekingen is gebleken, dat de invoer hierdoor met +- 0,1 % 
zal stijgen, de uitvoer daarentegen met +- 0,6% dalen. Naar waarde zal 
echter de uitvoer slechts met 0,3% dalen, omdat tegenover de daling der 
hoeveelheid een stijging der prijzen van 0,3ro staat. Stelt men de waarde 
van de uitvoer van goederen en diensten voor een bepaald jaar nu op 90% 
van die van de invoer, dan is het ongunstige effect op de betalingsbalans 
0,1 + 0,3 X 0,9 = 0,37 ro. Ter herstel van het betalingsbalans evenwicht is 
dus - indien wij loon- en prijspolitiek buiten beschouwing laten - een 
verlaging van de produktieactiviteit, dus ook van de werkgelegenheid met 
0,37% nodig. Hiertoe zou dus het effect van de loonsverhoging met 1% 
beperkt blijven, indien niet andere groepen van de bevolking naar compen
satie zouden omzien. De ondernemers zullen namelijk niet slechts de loons
verhoging doorberekenen, doch de prijzen verder verhogen ter afwenteling 
van de inkomensdaling, die de directe prijsverhoging uit hoofde van de 
doorberekening van loonsverhoging ook voor hen met zich meebrengt. De 
stijging van de lone]). zal zodoende aanleiding geven tot een procentueel 
even grote stijging van de overige binnenlandse kostenelementen. De loon
stijging van 1 % zal dan resulteren in een prijsstijging van 0,7%, daar het 
aandeel van de binnenlandse kosten in de prijzen van onze produkten 70% 
bedraagt. Deze prijsstijging zal voor de betalingsbalans precies dezelfde 
gevolgen hebben als hierboven werd aangegeven voor een prijsstijging van 
0,3 %, echter in een verhouding van 7 : 3 vergroot. De verslechtering 
van de betalingsbalans bedraagt dus 7/a X 0,37 = 0,86 % in plaats van 
0,37 %, wat voor de werkgelegenheid dus ook een vermindering van 
0,86 % betekent, willen wij langs deze weg het evenwicht herstellen. 
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Tot zover de illustratie van prof. Tinbergen. Zij toont duidelijk aan hoe 
nauw verdelings- en werkgelegenheidspolitiek met elkaar zijn verstrengeld 
en tevens hoe onmisbaar loon- en prijspolitiek zijn ter bereiking van de 
gestelde doeleinden op deze gebieden. Het behoeft na het voorgaande geen 
betoog, van hoeveel belang het in een systeem van gedifferentieerde loon
vorming is, indien - ook binnen de werknemersgroep ! - een zelfdiscipline 
en een saamhorigheidsbesef heerst, die er toe leiden, dat niet wordt vast
gehouden aan eenmaal gefixeerde inkomensverhoudingen. Vrijheid is ook 
op dit terrein ondenkbaar zonder een grote verantwoordelijkheid~in. In 
dit verband moet de door de S.E.R. opgestelde norm voor de verdeling van 
het nationale in~omen: een evenredige ontwikkeling van de loonsom per 
werknemer en van het nationale in~omen per hoofd der beroepsbevolking, 
reeds omdat zij op een willekeurige basis is gefundeerd, als zodanig worden 
afgewezen. Door de vaststelling van een sociaal minimumloon, dat jaar
lijks aan de hand van budgetonderzoekingen plaatsvindt, kan dit worden 
geoorrigeerd. 

Dient zoals uit het voorgaande bleek tegen een te hoog loonniveau te 
worden gewaakt, ook een te laag niveau - deflatie - of een te lage be
loning van bepaalde groepen kan leiden tot economisch en ethisch niet te 
verantwoorden toestanden. Inflatiegevaar via te hoge winsten, investe
ringen en voorraadvorming, is evenmin ondenkbaar. Aanzie.nlijke groepen 
van niet of zwak georganiseerden komen in een samenleving als de onze 
licht ten achter. Afgezien van de taak der overheid hen te beschermen, zou de 
overheid uit economisch oogpunt tekort doen, indien door te lage beloningen 
de nodige rationalisaties in het produktieproces achterwege zouden blijven. 
Het is niet ondenkbaar, dat de overheid bij dit aspect van haar politiek op 
een zeker moment ondernemers en arbeiders vereend tegenover zich zal 
vinden, vooral indien de laatsten aan de eis van een volkomen werkgelegen
heid zouden blijven vasthouden, zelfs in ondernemingen en bedrijfstakken 
die, gezien in het nationaal-economische kader, als min of meer onrendabel 
moeten worden beschouwd. Bij volledige werkgelegenheid is anderzijds het 
gevaar groot, dat looneisen in zulke ondernemingen worden ingewilligd en 
op de consument afgewenteld, terwijl de verbetering van de efficientie, 
maar ook de verbetering van de scholing der arbeiders in het rijk der 
wensdromen belanden. 

Dat de samenleving als geheel de financiële gevolgen van de werkloos
heid die zijn oorzaak vindt in haar eigen structurele ontwikkeling, moet 
dragen, en dat de overheid al het mogelijke moet doen, voor een her
plaatsing en eventuele herscholing van de werklozen, spreekt vanzelf. Ook 
dient zij te overwegen of de sociale en sociaal-economische nadelen van de 
structuurveranderingen op lange termijn, niet groter zijn dan de voordelen 
daaraan verbonden. 

Wij concluderen dus dat de overheid ook bij vrijere loonvorming het in
strumentarium zal moeten behouden, waarmee het loonniveau, al naar de 
omstandigheden eisen, globaal of gedetailleerd kan worden beheerst. 

Reeds een en andermaal gaven wij aan, hoe veranderingen in het loon
niveau inflatie dan wel deflatie kunnen veroorzaken. Ook zagen wij dat de 
omvang en de verdeling van de consumptiequote hierbij een belangrijke 
rol speelt. Ten dienste van de eerder genoemde doeleinde.n is het streven 
naar waardevastheid van het geld, voorzover binnen nationaal verband be-
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.reikbaar, een gewichtige taak van de nationale overheid. Fluctuaties in de 
waarde van de munteenheid die niet zo scherp mogelijk worden beheerst, 
leiden tot een eveneens onbeheerste herverdeling van het nationale in
komen, waarbij per definitie alle billijkheid zoek is. Kleine spaarders, 
pensioentrekkers en genieters van andere vaste inkomens, worden van 
inflatie het slachtoffer, zij, en uiteraard ook de vermogensbezitters, kunnen 
van deflatie profiteren, hetgeen wel in de vooroorlogse situatie actueel was, 
doch heden ten dage bepaald niet. 

Wel zeer critische grenzen bereikt de inflatie, indien het inkomen uit 
besparingen, gedurende een wat langer tijdvak, onvoldoende is om de 
waardedaling van de hoofdsom gedurende dezelfde tijd te dekken. Ook 
wanneer kostenstijgingen de prijzen der produktiefactoren boven die in 
concurrerende landen doen stijgen, is een critische grens overschreden. 
Binnen deze grenzen kan het echter voor het herstel van de werkgelegen
heid nodig zijn het monetaire evenwicht te verbreken. De gevolgen van de 
inflatie zullen echter zoveel mogelijk moeten worden geneutraliseerd. Onder 
meer kan hierbij gedacht worden aan een toenemende koppeling van uit
keringen aan de loon- of prijsindex en aan maatregelen, die het kleine 
spaarders mogelijk maken in de risicodragende sfeer te beleggen. Bij een 
evenwichtiger spreiding van het nationale inkomen en vermogen zullen de 
gevolgen van inflatie overigens automatisch billijker worden verdeeld. 
Tevens zal zulk een spreiding een stabiliserende .invloed uitoefenen op de 
conjunctuur. 

Nu wij in het voorgaande iets over de rangorde van de economische 
taken van de overheid hebben gezegd, geven wij vervolgens enige aandacht 
aan de vraag naar de plaats die de inkomensverdeling in het geheel der 
overheidstaken inneemt en zien wij op welke wijze de overheid te werk 
zal gaan ten bate van de uit ethisch en juridisch oogpunt vereiste verdeling. 

In abstracto zou men kunnen stellen, dat de overheid in dit opzicht de 
maatschappelijke krachten in de loonvorming vrij spel zou kunnen laten, 
om dan de primaire verdeling door middel van haar belasting- en subsidie
politiek te corrigeren. Maar nog afgezien van de aanwending van het 
instrument der loonpolitiek uit andere oorzaken, moet dit worden afge
wezen. Ook bij de primaire verdeling dient de overheid als schild voor 
de zwakken de norm der gerechtigheid te handhaven, maar bovendien 
moet een verdelingspolitiek via de overheidskassen, waar,door de vrije kon
sumptiekeuze van de inkomensverwervers steeds meer wordt uitgeschakeld, 
als reactionair van de hand worden gewezen. 

Intussen staan wij voor de opdracht, de gerechtigheidsnorm op dit ge
bied te concretiseren en aan te geven höe de overheid ten bate van de ver
deling te werk zal gaan. Wat het laatste betreft komt de vraag op, hoe 
de overheid zal handelen, indien het ideaal der rechtvaardige inkomens
verdeling in strijd komt met dat van een optimale werkgelegenheid. Nu 
stelden wij reeds - binnen de aangegeven grenzen - de werkgelegen
heidspolitiek centraal in het geheel der sociaal-economische politiek. Het is 
daarom denkbaar, dat in een gegeven situatie - met name waar tengevolge 
van de eis tot grote investeringen ten bate van de werkgelegenheid, het 
loon-aandeel in het nationale inkomen niet kan worden vergroot - de eis 
yan een rechtvaardige inkomensverdeling moet wijken voor die van de 
werkgelegenheid. Niet ten onrechte wordt daarom het vraagstuk van het 
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werknemersaandeel in de investeringen van principieel en actueel belang 
genoemd. Maar ook in een rechtvaardige beloning van ondernemers en 
kapitaalverschaffers vindt het streven naar loonsverhoging een critische 
grens. In het algemeen is het zowel ethisch als economisch volstrekt onver
antwoord, de resultaten der produktiviteitsstijgingen alleen aan de werk
nemers ten goede te doen komen. 

Wat is nu een loon dat voldoet aan de eis der gerechtigheid en in hoe
verre kan dit in de loonvorming en langs de weg van de loonpolitiek 
worden gerealiseerd? V rij algemeen hoort men verdedigen, dat de over
heid een minimumloon moet vaststellen. Waarop dient echter dit minimum 
te worden gebaseerd? Men kan stellen: niemand mag gebrek lijden; een 
ieder moet "menswaardig" kunnen bestaan. Deze criteria zijn echter te 
onbepaald, wanneer wij ze niet trachten te definiëren binnen een bepaalde 
samenleving, die zich bevindt op een nader te omschrijven welvaarts- en 
cultuurniveau. Men kan dus slechts een minimum voor een bepaalde groep 
vaststellen in een bepaalde verhouding tot de welvaartspositie van de andere 
groepen in de betrokken samenleving. Het minimum zal dus moeten worden 
gerelateerd aan een gemiddeld welvaartspeil, dat niet kan worden bepaald 
zonder ook het empirische maximum in het oog te vatten. Komen wij nu 
op grond van onze vergelijking van het empirische minimum met het 
gemiddelde tot een zekere correctie van het eerste, dan zijn daaraan nood
zakelijk bepaalde gevolgen voor het bestaande maximum en de gehele 
tussenliggende loonstructuur verbonden. 

Wij zouden nu als minimumbeloning kunnen aannemen de geldhoeveel
heid die het de arbeider en zijn gezin mogelijk maakt, al die behoeften te 
bevredigen die in de betrokken samenleving algemeen beschouwd worden 
als noodzakelijk voor de fysieke, psychische en geestelijke ontplooiing 
van de mens. Verder zullen wij die inkomensverschillen rechtvaardig 
nóemen, die in rechte evenredigheid staan tot de voor de verwerving van 
de inkomens gebrachte offers. Op die basis zou, voorzover offers meetbaar 
zijn, een coördinatie van lonen in het gehele bedrijfsleven tot stand kunnen 
worden gebracht. 

Wenden wij ons nu tot de maatschappelijke werkelijkheid, dan vinden 
wij een systeem waarbij de lonen voor een belangrijk deel volgens de 
norm "gelijk loon voor gelijke prestatie" aan elkaar gekoppeld zijn. Het is 
bepaald onjuist deze norm louter technisch te noemen. De waardebepaling 
van de a'rbeid zoals die krachtens de wet der continuïteit in het produktie
proces plaatsvindt, is wel degelijk economisch van aard. Confronteren wij 
nu deze toestand met de door ons opgestelde norm, dan blijkt een grote 
mate van overeenstemming aanwezig te zijn, tenminste, indien wij voor de 
toekomst veronderstellen dat de minimumlonen op deze basis worden vast
gesteld (in de collectieve arbeidsovereenkomst c.q.loonverordening van 
een bedrijfsorgaan) en dat daarboven differentiatie mogelijk zal zijn, die 
uiteraard per bedrijfstak zal uiteenlopen. In het minimumloon kunnen zo
doende alle kwantificeerbare factoren als: arbeidstijd, de mate van uit te 
oefenen verantwoordelijkheid, van gevaar en risico, de mate van schoonheid 
of vuilheid van het werk, worden opgenomen. De differentiatie vindt plaats 
aan de hand van de economische mogelijkheden binnen de betrokken be
drijfstak (resp. onderneming) waarbij dus werkgelegenheid, produktiviteit 
en rendabiliteit hun rol spelen. Boven de algemene economische waardering 
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van de gehrachte arbeidsoffers komen dus bepaalde premies als resultaat 
van bijzondere variaties in de waarderingen der consumenten. Bovendien 
kunnen persoonlijke differentiaties worden aangebracht, bv. door merit
rating, hoewel hierbij zeer tegen willekeur moet worden gewaakt. Publici
teit van de normen volgens welke de waardering plaatsvindt is dan ook 
eerste eis. Dit behoort echter tot de competentie van het bedrijfsleven. 

De overheid stelle dus normaliter het sociale minimumloon voor alle 
werknemers vast; ten aanzien van het maximaal te effectueren loonniveau 
kan de overheid al of niet publieke richtlijnen geven, die al naar gelang 
de omstandigheden dit vereisen, kunnen variëren van uiterst globaal tot 
zeer stringent. 

Zien wij vervolgens naar de economische structuur waarbinnen onze 
loonpolitiek zal moeten fungeren. Op de goederenmarkt maakte de prijs
concurrentie in toenemende mate plaats voor kwaliteitsconcurrentie. De 
invloed van de vraag op de productie, kreeg daardoor minder betekenis 
voor de prijs, dan voor kwaliteit en hoeveelheid. Iets dergelijks gebeurde 
op de arbeidsmarkt. De concurrentie verplaatste zich naar de meer duur
zame secundaire voorwaarden, terwijl ook de sfeer in de onderneming als 
mobiliteitsprikkel bleef, waarschijnlijk aan betekenis won. Twee min of 
meer monopoloïde blokken treffen wij op de arbeidsmarkt tegenover elkaar 
aan. Dit heeft het machtselement bij de loonvorming ten zeerste versterkt, 
en daardoor tot een zaak van grote staatkundige importantie gemaakt; in 
eoonomisch opzicht uiteraard, maar (}ok vanuit het gezichtspunt van de 
taak die de overheid heeft, ter bescherming van allen die bij de verdeling 
van het nationale inkomen geen of weinig macht van organisatorische of 
andere aard in de schaal kunnen werpen. Juist bij een toenemende samen
werking tussen werkgevers en werknemers groeit, ook wanneer deze 
groepen grote verantwoordelijfheidszin tonen, de potentiële taak die de 
overheid op laatstgenoemde grond heeft. 

Het klassieke schema der vrije ruilverkeersmaatschappij beantwoordt 
dus weinig aan de realiteit; deze laat zich niet naar het schema ombuigen, 
ook niet door neo-liberalen die hun (neo)klassieke schema aan de werke
lijkheid zouden willen opleggen. Een merkwaardige overschatting van het 
menselijk denken en kunnen, bij een groep die dit euvel bij anderen - m.n. 
bij socialisten - zo scherp pleegt te zien. Het breken van machtige onder
nemerstrusts of kartels, ontbinding van de machtsfactor die de vakcen
trales vormen, er zou wel een zeer diep ingrijpen voor nodig zijn. Boven
dien is het de vraag of deze realiteiten wel zo negatief moeten worden ge
waardeerd. De organisatie der arbeiders herstelde het machtsevenwioht 
dat in de 1ge eeuw deerlijk zoek was; een zekere beperking van concur
rentie bevorderde de industriële expansie; een zekere mate van stabili
sering der prijzen behoeft aan voldoende invloed op aard en kwaliteit 
der produkten geen afbreuk te doen. In plaats van naar inperking van het 
actuele competentiebereik van de verbanden en hun organen (zowel van 
het bedrijfsleven als die der overheid) te streven, in de zin van een terug
keer naar vroegere toestanden, moet veeleer gezocht worden naar een 
critische begrenzing, die ook in onze cultuursituatie uit de aard van de 
betrokken verbanden volgt. Begrenzing behoeft dan nog geenszins terug
dringing te betekenen. Eerder zal m. i. blijken, dat de versterking van de 
macht en bevoegdheid van bepaalde organen niet door hun verdringing, 
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maar door het eveneens verlenen van meerdere invloed en macht aan 
andere organen en individuele personen binnen de juiste grenzen gehouden 
zal kunnen worden. In ons verband valt bv. te denken aan de belangrijke 
rol die consumentenorganisaties kunnen spelen. Overigens is het duidelijk, 
dat in een samenlevingsstructuur die gekenmerkt wordt door het optreden 
van sterke machtsgroepen, een sterke overheid op haar plaats is, die be
schikt over het instrumentarium (0. a. een loonpolitiek), waarmee zij naar 
gelang de omstandigheden zulks vereisen kan ingrijpen ter waarborging 
van de publieke gerechtigheid. Tevens volgt hieruit, dat zij niet zonder 
meer het instrument der loonpolitiek uit handen kan geven aan één 
partij in het samenspel, zelfs niet indien deze door het gehele georgani
seerde bedrijfsleven wordt gevormd. Ook de internationale vervlechting 
van de nationaal-economische problematiek maakt dit onmogelijk. 

Wij zagen, dat het normatieve minimum betrokken wordt op de ge
middelde behoeftenbevrediging binnen de betrokken samenleving. De door 
de overheid te bepalen stijging van het minimum, respectievelijk, indien 
deze bepaling vereist is, van de stijgingsmarge van het loonniveau, kan 
daarom worden afgestemd op de gemiddelde productiviteitsstijging. Uiter
aard komt niet de gehele stijging aan de factor arbeid ten goede, vooral 
nu zeer grote investeringen een klemmende eis zijn. 

Mag van het minimum worden afgeweken? Ten bate van de werk
gelegenheid kan deze mogelijkheid incidenteel worden opengelaten, nI. 
wanneer de arbeid onder druk va.n een loonsverlaging voldoende mobiel 
kan zijn. Is dit niet het geval, dan zal, wanneer uit anderen hoofde de 
drang tot rationalisatie ontbreekt, het minimum moeten worden gehand
haafd. In beide gevallen zal zodoende een prikkel bestaan tot het opvoeren 
van de productiviteit. Overigens zou de overheid nog in bepaalde gevallen 
aflopende subsidies op het loon kunnen toepassen. 

V ragen we ons nu af, welke rol in het omschreven kader toekomt 
aan de vraag als determinant van de loonshoogte. Volgens het theoretisch 
model van de vrije ruilverkeershuishouding doet volledige mobiliteit van 
de arbeid de differentiatie te niet. Produktiviteitsstijging zou daardoor, af
gezien van tijdelijke premies (de genoemde voor de arbeiders, maar ook 
die voor ondernemers en kapitaalverschaffers ) uiteindelijk de consument, 
en daarmee de gehele gemeenschap, gelijkelijk ten goede komen. De wer
kelijkheid te onzent wijkt hier echter wel sterk van af. Met name de 
prijsverstarring die zich tengevolge van allerlei monopoloïde posities voor
doet, is van de grootste betekenis. Produktiviteitsstijgingen en verbeterin
gen in de ruilvoet worden in de huidige constellatie niet of nauwelijks door 
prijsverlagingen aan de consument doorgegeven. Nu behoeft men niet 
naar een moordende prijsooncurrentie te verlangen, noch het belang van 
een niet te zeer fluctuerend prijsniveau te onderschatten, noch de voor
delen voor de produktie op grote schaal van gestandaardiseerde artikelen 
van hoge kwaliteit te ontkennen, om deze verstarring toch in menig op
zicht bedenkelijk te achten. Loonsverschillen die eoonomisch en ethisch 
verantwoord zouden zijn, maken nu plaats voor zodanige, die alleen moge
lijk zijn door een permanent optredend gebrek aan mobiliteit, of door de 
machtspositie van werkgevers en/of werknemers. Met name waar kartels 
optreden, die de produktie beperken of de prijs hooghouden, kan het loon 
permanent op een hoog peil worden .gehouden. Dit leidt echter tot een 
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achterblijven van het loonaandeel in het nationale inkomen, omdat de 
monopolist loonsverhogingen gelijk kan afwentelen op de consument en 
daarmee ook op de werknemers. 

Zonder een actieve prijspolitiek, die gericht is op prijsverlagingen waar 
deze mogelijk zijn, kan de welvaartsstijging alleen door middel van loons
verhogingen aan de werknemers ten goede komen, waardoor met name de 
niet of niet meer produktieven verhinderd worden in de welvaartsstijging 
te delen. Waar produktiviteitsstijgingen rechtstreeks afhankelijk zijn van 
de arbeidsprestatie, zijn loonsverhogingen en loonsverschillen uiteraard 
te verdedigen. In het algemeen is dit echter niet zonder meer het geval, 
maar treden produktiviteitsstijgingen op als resultaat van de verbetering 
van de proj ectie der ondernemingen (kostenverlaging ten gevolge van pro
duktie op grote schaal) en verbetering van de efficientie, door een meer 
doelmatige organisatie van de leidende en/of uitvoerende arbeid. Het 
rendement van de produktiestijging hangt daarenboven, naast de capaci-

, teiten van de ondernemer en zijn staf, in belangrijke mate af van externe, 
niet door de onderneming te beinvloeden factoren. Het is dus ethisch 
zowel als economisch te prefereren, dat de produktiviteitsstijgingen in be
langrijke mate tot uitdrukking komen in verlaging van de prijzen. Een 
actieve prijs- en mededingingspolitiek, die tevens de prijsverhoudingen in 
het buitenland in het oog houdt, is in aansluiting op de geschetste loon
politiek in onze samenleving dus een vereiste. 

Binnen de nu getrokken kaders kan het economisch en ethisch verant
woord worden geacht, de vraag naar arbeid als determinant van haar prijs 
een rol te doen spelen. De overheid dient in deze het bedrijfsleven vrij te 
laten. Uiteraard zal het de werknemers niet steeds gemakkelijk vallen, 
de "ruimte" die tengevolge van produktiviteitsstijging kan ontstaan, voor 
loonsverhoging te doen aanwenden. Over cijfers valt te twisten en dit 
wordt niet gemakkelijker, indien ze slechts aan één partij bekend zijn. In 
de toekomst zal de economische medezeggenschap hier de oplossing 
moeten brengen. Overigens zal de vrijere loonpolitiek duidelijk aan het 
licht brengen, hoe misleidend in dit verband veel gebruikte termen als 
"ruimte" en "ruimte onderzoek" zijn. Van moment tot moment is het 
nationale produkt immers op een bepaalde wijze verdeeld. Wat de ene 
groep weet te bemachtigen gaat dus steeds op een of andere manier van 
de andere af. 

De ontstane loonverschillen kunnen aanleiding geven tot een zekere 
verplaatsing van arbeiders, die vergroting van het nationale inkomen ten
gevolge heeft, zodoende kan een hóger reëelloonniveau worden bereikt, 
dan bij een stringent geleide loonvorming bereikbaar is, temeer daar door
werking van de loonsverhogingen in de prijzen geringer zullen zijn dan 
bij een algemene loonronde het geval is. 

Waar men voorzichtig te werk gaat bij de vaststelling van het loon, 
zal er teméér aanleiding zijn, de werknemers in de winst te doen delen, 
waardoor aan de gemeenschapsgedachte in de onderneming in toenemende 
mate recht zal worden gedaan. Met name kan winstdeling uitkomst bieden, 
wanneer prijsverlaging van onze exportprodukten zou betekenen, dat deze 
tegen een te lage prijs aan de markt komen en loonsverhoging minder 
gewenst is. 

Wij raakten al even aan het vraagstuk van het werknemersaandeel in 
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de investeringen. Ook bij de oplossing van dit probleem zal zowel aan de 
differentiatie krachtens de aard en mogelijkheden van de onderscheiden 
bedrij fstakken en ondernemingen, als die in de samenleving van het volks
geheel, op evenwichtige wijze recht moeten worden gedaan. 

Confronteren wij tenslotte de ontwikkelde denkbeelden met enkele libe
rale en socialistische stellingen. Nog velen in het liberale kamp willen de 
"prijs van de factor arbeid" door de markt laten bepalen. Zodoende zouden 
alleen de preferenties van de consument goed tot hun recht kunnen komen, 
waardoor ook alleen een juiste allocatie van de arbeid en optimalisering 
van de produktie mogelijk zou zijn. Hierover moge het volgende worden 
opgemerkt. De "marktwetten" liggen verstrengeld met - zonder twijfel 
ook volgens bepaalde wetten werkende - machtsinvloeden, die niets met 
economiciteit te maken hebben. Wie de sociaal-ethische kaders waarbinnen 
de marktwetten werken onderzoekt, stuit op een gegeven inkomens- en 
vermogensverdeling, op tradities die de samenleving als geheel wellicht 
overwonnen heeft, maar die in bepaalde beroepen het loon ,nog traditioneel
laag kunnen houden, op uitbuiting van de positie van personen en groepen 
die uit niet-economische oorzaken aan een arbeidsplaats gebonden zijn 
enz. Waarderen de consumenten op een bepaald moment de prestaties van 
een bepaalde categorie arbeiders laag,' de gemeenschap van het staatsvolk 
heeft het recht en de plicht deze waardering onder bepaalde omstandig
heden met de hare te doorbreken. Zij houdt de welstand van het volks
geheel in het oog en stelt daarmee het ethische kader vast waarbinnen de 
economische wet kan fungeren. Bovendien is in de norm "gelijke be
loning voor gelijk offer" het schaarste-aspect wel degelijk gewaardeerd. 
Het gaat er echter om, of wij in toenemende mate uit deze waardering 
de elementen willen verwijderen, die niet op de natuurlijke schaarste-ver
houdingen in menselijke eigenschappen en hoedanigheden zijn afgestemd 
en of wij over.igens de' norm der solidariteit willen betrachten. Wat het 
eerste aangaat dient alles in het werk gesteld te worden om vooral de 
sociale mobiliteit te verbeteren. 

In dit verband nog iets over de solidariteitsnorm. Het is onrechtvaardig, 
zegt de socialist, indien mensen die precies dezelfde prestaties verrichten, 
maar in verschillende ondernemingen of bedrijfstakken werken, met een 
verschillend loon naar huis gaan. De solidariteit eist hier nivellering. Nu 
behoeft een in het gehele bedrijfsleven, ook voor hogere functies, doorge
voerde werkclassificatie m. i. allerminst te worden afgewezen. Op dit 
terrein zou een centraal orgaan van het bedrijfsleven een dankbare coör
dinerende taak kunnen vervullen. Meting van wat meetbaar. is, verge
lijking van wat vergeleken kan worden en op grondslag daarvan vaststel
ling van basislonen, kan ook voor velen die niet onder een c.a.o. vallen, 
tot correctie van allerlei onbillijkheden leiden. Maar verder? Eist de norm 
der solidariteit werkelijk, dat ik geen gebruik mag maken van een diffe
rentiatie die daarboven ontstaat, door verschillen in de aard of econo
mische positie van de onderneming waar ik werk? Of is het veeleer een 
kwestie van afgunst, wanneer ik, van mijn inkomen levend op een, gezien 
de algemene welvaartspositie, redelijk niveau, nu eenmaal niet kan uit
staan, dat mijn collega elders een hogere beloning ontvangt? Mij dunkt, 
het laatste zal helaas nogal eens het geval zijn. Letten wij echter op de 
clausulering ! Zij herinnert ons aan de norm, die wij reeds eerder for-
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muleerden en brengt ons daarmee tevens op het spoor der ware solidari
teit. Nergens leert de Bijbel ons, dat de verantwoordelijkheid voor de 
ander, het saamhorigheidsgevoel, tot volstrekte gelijkschakeling zou 
moeten leiden. Wel, dat de sterke dient te staan voor de zwakke, dat wij 
de medemens de ruimte moeten laten en geven om zijn gaven te kunnen 
ontplooien, dat welstandsverschillen die dit in de weg staan en concen
tratie van macht veroorzaken, onduldbaar zijn. Niet voor niets gaan armen 
en verdrukten ener-, maar ook rijken en bedrijvers van onrecht anderzijds, 
in de Bijbel steeds hand in hand. 

De solidariteit eist dus bepaald niet, dat gelijke arbeid steeds gelijk 
moet worden beloond. Zij eist geen nivellering van verschillen, zal geen 
totstandkoming van verschillen tegengaan, die de ontplooiingsmogelijk
heden van de medemens onverlet laten. Is het laatste echter het geval, dan 
kan de solidariteit bv. vragen, loonronden niet algemeen door te voeren, 
maar de meer draagkrachtigen minder dan evenredig in de welvaartstoe
neming te doen delen. 

De opvoering van de oonsumptie van de grote groep van laagst en laag 
bezoldigden - zo mogelijk tevens een begin van bezitsvorming voor deze 
groep - dient verwezenlijkt te worden, niet alleen zonder aantasting van 
de investeringsquote, maar terwijl deze - men denke aan de automati
sering - nog zal moeten worden opgevoerd, terwijl ook de export voort
durend in belangrijke mate zal moeten blijven stijgen. Wie aan de ernst 
van de omvang van dit vraagstuk mocht twijfelen, moge ik verwijzen naar 
het artikel van de heer Joh. Zwanikken, "De K.V.P. en de minder draag
krachtigen", in Katholiek Staatkundig Maandschrift van februari/maart 
1959. De schrijver geeft daarin een opsomming van de categorieën 
volwaardige, werkende arbeiders die met hun gezin momenteel nog van 
bruto-lonen van 60 gulden per week en minder moeten rondkomen; het 
zijn er duizenden; tienduizenden krijgen krachtens de werkvoorzienings
regeling of als "uitgetrokken" werklozen niet meer dan 40 à 50 gulden per 
week. Een veel grotere groep verdient een bruto-weekloon tussen 60 en 70 
gulden per week. Wij behoeven hier niet uitvoerig na te gaan hoe de huis
houdbudgetten van de genoemde groepen er uitzien; iedere huisvrouw kan 
dat voorrekenen. Genoeg om te kunnen concluderen, dat de vaststelling en 
opvoering van het sociale minimumloon, in de komende parlementaire 
periode en daarna, een urgente en zware opdracht vormt, die de eensge
zinde samenwerking van alle sociaal constructieve krachten, niet alleen 
ten volle waard is, maar ook tot onontbeerlijke voorwaarde heeft. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H.ALGRA 

Wie op 12 maart van dit jaar des middags om een uur naar de 
nieuwsberichten luisterde, ontving daarvoor een geruststellende mededeling. 
Het ANP maakte nl. aan de luisteraars bekend, dat de verkiezingen voor 
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de Tweede Kamer in Nederland rustig verliepen. Er waren dus geen 
opstootjes, er werden geen stemlokalen in brand gestoken en er was 
niemand ontvoerd. 

Het bericht lokt uit tot zulke ridiculiserende commentaren. Want het 
is ondenkbaar geworden, dat in Nederland een stemdag een dag van 
rumoer wordt. 

Het volk weet, dat alles eerlijk toegaat en dat de experts met behulp 
van rekenmachines zorgen voor de juiste uitslag. Een bijzonderheid was 
alleen ditmaal, dat er in de officieuze uitslag een fout was gemaakt, 
onbeduidend, wat de stemmencijfers betreft, maar uitermate pijnlijk voor 
het GPV, dat tegen de aanvankelijke verwachting in géén zetel kreeg. 
De aan de heer Laning aanvankelijk toegedachte zetel ging nu naar 
de PvdA. 

Vóór de invoering van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging 
was er groter spanning, omdat iedereen toen wist, dat de uitslag in 
enkele van de 100 districten ten slotte de doorslag zou moeten geven. 
Ieder, die in de politiek meeleefde, kende die districten en wist te ver
halen, hoe het soms aan een enkele stem had gelegen. 

Die typische spanning is er nu uit. Het gaat nu over percentages over 
het gehele land. 

De evenredige vertegenwoordiging is van 1917 en het stelsel is met 
overtuiging verdedigd door de toenmalige minister van Binnenlandse 
zaken, de heer Cort van der Linden. Het districtenstelsel had immers 
bepaalde nadelen. Het noodzaakte vele kiezers te stemmen op een andere 
kandidaat dan die van hun eigen partij, als ze tenminste niet liever thuis 
bleven. In een groot deel van het land stemden de roomsen op een a.r. of 
c.h. coalitiegenoot. De protestants-christelijken in het zuiden of in distric
ten als Beverwijk stemden op een r.k. candidaat. De liberalen hielpen 
soms bij de herstemmingen de socialisten en omgekeerd. Bij een her
stemming tusseneen liberaal en een soCialist kregen de a.r. kiezers niet 
zelden het advies van hun bestuur, zich van stemming te onthouden. 
Maar bij de invoering van het nieuwe stelsel zou iedere kiezer, waar 
hij ook woonde, kunnen stemmen op de kandidaat van zijn eigen partij. 
Dat moest de activiteit ten goede komen en de politieke belangstelling 
vermeerderen. 

Maar er was meer. Cort van der Linden heeft er speciaal op gewezen, 
dat door dit nieuwe systeem "een deur werd geopend voor de minder
heden, als zij tot enige wasdom waren gekomen". Kleine partijen, die 
bij het districtenstelsel nergens een kans zouden hebben gehad, konden 
nu een of meer zetels veroveren. En hun stem kon waardevol zijn in 
de volksvertegenwoordiging. , 

Nog achtte Cort van der Linden de voordelen van het stelsel niet 
uitgeput. Hij noemde als ·een speciaal winstpunt, dat "de fractiën haar 
volledige zelfstandigheid herkrijgen". Er is geen enkele reden meer, om 
vóór de stembus afspraken te 'bevorderen tussen de partijen. De tijd 
van zulke coalitiën is voorbij. En het overleg over de kabinetsformatie 
wordt verschoven tot na de verkiezingen, waarbij geen enkele fractie 
door afspraken bij de stembus is gebonden. 

Dit laatste aspect, door Cort van der Linden opzettelijk naar voren 
geschoven, is ook nu weer van beslissende betekenis. 
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De liberalen hebben vóór de verkiezingen laten weten, dat zij in elk 
geval niet wilden treden in een kabinet, waarin ook socialisten zitting 
zouden hebben. Maar de andere partijen hebben reserves in acht genomen. 
Uiteraard ook om constitutionele redenen. Evenwel tevens omdat zij 
verstonden, dat het tegenwoordige stelsel meebrengt, dat het overleg 
begint na en gebaseerd is op de verkiezingsuitslag. 

De eerste keer, dat er gestemd werd onder het nieuwe stelsel, heeft 
geleid tot een legendevorming, alsof er toen ongeveer vijftig partijen 
aan de verkiezingen deelnamen. Dit is onjuist. Er waren wel meer dan 
vijftig lijsten ingediend, maar daar waren tientallen bij, die nauwelijks 
serieus waren bedoeld. Die niet veel meer om het lijf hadden dan een 
aardigheidje of een avontuur. En aan zulke uitwassen is later een eind 
gemaakt, door het eisen van een waarborgsom, die verbeurd is, wanneer 
minder dan de helft van de kiesdeler wordt gehaald. Twee wijzigingen 
van de Kieswet hebben bovendien de kansen van 'de kleine groeperingen 
verzwakt. Vooreerst het voorschrift, dat minstens eenmaal de kiesdeler 
moet worden gehaald, van welke bepaling nu het GPV het slachtoffer 
is geworden, en voorts het· systeem van de grootste gemiddelden. Bij het 
stelsel van de grootste resten was het mogelijk, dat kleine partijen behalve 
een of twee volle zetels nog een restzetel kregen voor bv. de helft van de 
kiesdeler. Dat is nu uitgesloten. Hoe groter het aantal kleine partijen, hoe 
voordeliger de kansen voor de grootste partijen. Dat de zetel, die eerst 
aan het GPV was toegedacht, nu ten deel viel aan de PvdA is slechts een 
illustratie van deze algemene regel. En deze algemene regel impliceert, dat 
elke poging, om het voor de kleine partijen nóg moeilijker te maken, 
een speciale begunstiging betekent Van de beide grootste partijen. 

Uit het bovenstaande is duidelijk, dat opmerkelijke bijzonderheden, die 
rechtstreeks of zijdelings samenhangen met de Kamerverkiezingen van 
12 maart, een logisch en gewild gevolg zijn van het stelsel van de 
evenredige vertegenwoordiging en de uitwerking daarvan. 

In de zomer van 1918 werden voor het eerst verkiezingen gehouden 
naar het nieuwe stelsel. Merkwaardig is daarbij, dat de uitslag van toen 
in sommige opzichten sterk doet denken aan het resultaat van nu. De drie 
voormalige coalitiepartijen haalden samen 50 zetels, precies de helft van 
de Tweede Kamer. De rooms-katholieken kwamen op 30, de antirevolutio
nairen op 13 en de christelijk-historischen op 7. De r.k. groep was ander
half maal zo sterk als de beide protestants-christelijke partijen samen. Dit 
overwicht leidde er toe, dat in 1918 voor het eerst de rooms-katholieken de 
leiding in handen hadden bij de kabinetsformatie. Omdat de drie rechtse 
partijen samen niet meer dan de helft van de kamerzetels verwierven, 
was er grote aarzeling om een rechts kabinet te vormen. Het kwam er 
toch, omdat de mogelijkheid van een bredere basis niet aanwezig bleek. 
Praktisch werd het gevormd door dr. Nolens, maar formeel door mr. 
Ruys de Beerenbrouck. Dit kabinet kwam spoedig sterker te staan, 
doordat de socialisten zich door hun revolutiepoging in november 1918 
als ministeriële partij voor jaren onmogelijk maakten. 

Mede door. de verdeeldheid der vrijzinnigen was er geen alternatief. 
Liberalen en socialisten konden alleen oppositioneel in de Kamer optreden. 
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Wie de Handelingen van die jaren naleest, krijgt sterk de indruk, dat 
er tegen de opvolgendè kabinetten een soort guerillaoorlog werd gevoerd. 
Vooral tegen de defensiepolitiek. Het aftreden van minister Alting von 
Geusau in januari 1920, nadat onder leiding van Marchant zijn begroting 
op een bijna kinderachtige wijze was besnoeid, is het duidelijkste voor
beeld. 

Dr. Kuyper heeft eenmaal, staatsrechtelijk aanvechtbaar, het streven 
van de oppositie genoemd "hei: veroveren van het regeerkasteel" . Als 
taakomschrijving van de oppositie is deze uitdrukking niet meer op de 
huidige situatie toepasselijk. Stel, dat er een "rechts" kabinet komt, dan 
is er geen ánder kabinet mogelijk dan in samenwerking met een of meer 
rechtse partijen. Dat dwingt een linkse oppositie tot voorzichtigheid en 
kan haar verleiden tot de afmattende "kleine oorlog" en tot een propa
gandistische oppositie, die zich richt op stembuswinst bij de volgende ver
kiezingen. 

Er is nóg meer uit het verleden, dat ons in deze dagen toespreekt. Na 
1918 was de linkerzijde zeer verdeeld. Behalve de socialisten en de com
munisten waren er Unieliberalen, vrij-liberalen, Vrijzinnig-Democraten, 
een Economische Bond (Treub), een Neutrale Partij met een man uit het 
amusementsbedrijf, een Middenstandspartij, hoofdzakelijk gevormd door 
vergunninghouders, een Plattelandspartij en een Verbond tot democrati
sering van de weermacht. Maar in 1921 werd opgericht een fractie van 
de Vrijheidsbond, gevormd door 4 Vrij-liberalen, 6 Unieliberalen, 3 leden 
van de Economische Bond, een man van de Neutrale Partij en een van de 
Middenstandspartij, totaal 15 man. Deze Vrijheidsbond is in zijn ont
staan en samenstelling een merkwaardig prototype van de V.V.D. Alleen 
was hij naar verhouding sterker. Ook nu evenwel zien we dezelfde ver
menging van vrijzinnigheid en belangenpolitiek', vertolkt respectievelijk 
in de Nieuwe Rotterdamse Co.urant en Burgerrecht. 

Bij het districtenstelsel gaven enkele kiezers in de wankele districten 
de doorslag. 

De nieuwe situatie ontwikkelt zich in een andere richting. Deze nl. 
dat de "kleurloze middenstof" in de grote steden de doorslag geeft. Het 
platteland vertoonde een merkwaardige stabiliteit. De a.r. hebben geen 
enkele reden om zich over het platteland te beklagen. Maar in de grote 
steden is een toenemende groep, die immuun is voor een principiële 
politieke propaganda, die alleen te vangen is doc;>r een actie, die sterk op 
sentimenten werkt of naar bepaalde, tot de verbeelding sprekende personen 
wijst. Ditmaal heeft deze grote groep op de V.V.D. gestemd. Zij is voor 
de a.r. niet op dezelfde wijze te winnen, als zij door de liberalen is 
gewonnen. Nu niet en later ook niet. Tenzij de ARP het voornaamste van 
haar propaganda zou laten varen. Maar zij kan wel op de lange duur, 
bij een deel van deze groep respect afdwingen en vertrouwen winnen. 
Maar alleen door de vastheid van haar koers en de eenvoud en duidelijk
heid van haar boodschap. 

* 
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Bene M eritus. Bundel opstellen uit dankbaarheid opge
dragen aan Doctor Johannes Schouten, ere-voorzitter 
van de Anti-Revolutionaire Partij ter gelegenheid van 
zijn vijf en zeventigste verjaardag. Uitg. J. H. Kok 
N.V. Kampen, 1958, 208 blz. Prijs gebonden f 9,75. 

Bundels zijn vaak wonderlijke boeken. Een aantal personen wil een 
leermeester eren en een aantal personen zet zich tot het schrijven van 
een bijdrage. Het resultaat is dan vaak een aantal opstellen zonder 
noemenswaardige samenhang. Onbelangrijke en belangrijke opstellen 
rollen dikwijls door elkaar. Hetgeen de moeite waard is herlezen te wor
den ontsnapt dikwijls aan de aandacht van hen, die zich later in het 
onderwerp verdiepen. Geen wonder, dat er kringen van vakgeleerden 
bestaan waar regel is, dat men niet in feestbundels schrijft, want bundels 
zijn vaakgoedbedoelde ondingen. 

Ik aarzel niet de bundel-Schouten tot de betere soort te rekenen, al zie 
ik er geen Saevis in. De redactie had kennelijk het voordeel, de schrijvers 
te kunnen uitkiezen. Zou men de inzending van bijdragen vrij hebben 
opengesteld, te velen zouden Schouten hebben willen eren. Maar als men 
selecteren gaat, worden er ook bijzondere eisen gesteld. 

Men kan zich afvragen, of de redactie in haar keuze van schrijvers 
een soort lichamelijke doo,rsnee van de Anti-Revolutionaire Partij heeft 
nagestreefd. Zo ja, dan is zij daarin geslaagd. Om dat te zien hoeft men 
de schrijvers maar voorbij te laten gaan: na een aankondiging van Berg
huis komen eerst Bruins Slot en Berghuis met hun bijdragen. Dan volgen 
met principieel~geestelijke betoogtrant Severijn, Verplanke en Zuidema, 
- mag ik zeggen: de orde der predikheren? Vervolgens Van Tuinen en 
Algra, beiden Fries, populair, gedegen. Ruppert volgt (vertegenwoordigt 
hij niet velen?) met de peinzende Van der Kooy. Hazenbosch en De 
Gaay Fortman denken beiden aan het buitenland. Biograaf en genealoog 
zijn vertegenwoordigd in Groen en Van BaaIen. En als pajong over dit 
gezelschap Schoutens eigen afscheidswoord. Is zijn stem niet machtiger 
dan die van allen? 

Bruins Slot zet de rij dus in. "De Anti-Revolutionaire Partij als chris
telijk-nationale partij". Legt deze titel geen dwangbuis aan om de wereld
omvattende pretentie der anti-revolutionaire gedachte? Stellig heeft die 
gedachte een wereldtaak. De geschiedenis (Groen was "bepaaldelijk ook 
een Europees politicus") en actuele kwfèsties bewijzen dat. Maar Europa 
is niet los te denken van nationale historieën en nationale milieus. Van
daar dan ook christelijk-nationaal, één woord, dat iets zegt van die partij 
en van Nederland in de combinatie van de "grondtoon": "De antirevolu
tionaire richting is in haar historische reformatorische origine iets, dat op 
het beslissende moment in de tachtigjarige oorlog Nederland heeft ge
maakt" (blz. 9). "En daarom bestaat de Anti-Revolutionaire Partij. Zij 
bestaat niet om de christelijke school of om de christelijke organisaties 
of om een bepaalde economische of sociale of internationale politiek. Zij 
bestaat omdat zij de gestalte is van een historische nationale ontwikkeling 
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die door Gods genade christelijk mocht zijn. En daarom strijdt zij voor 
de christelijke school, de christelijke organisaties en om een christelijke 
economische en sociale internationale politiek." (blz. 9). Zonder overgang 
volgt dan: "En daarom is de Anti-Revolutionaire Partij het tegenover
gestelde van een doorbraak-partij, terwijl zij toch geen verschijnsel van 
verzuiling is." (blz. 9) "De Anti-Revolutionaire Partij is typisch Neder
lands-nationaal. Maar zij heeft als zodanig ook in Nederland steeds natio
nale tegenspraak ontmoet" (blz. 10), een gedachte die toelichting ver
diende, evenals de opmerking, dat verzuiling "een scheldwoord is en 
dat er deswege weinig verweer tegen te bieden valt." Schr. keert zich 
tegen de sociologische partij-beschouwing, die elke partij herleidt tot 
emancipatie-strijd. In haar strijd heeft de A.R. Partij "uitdrukking ge
geven aan algemene staatkundige beginselen, die het christelijk hart toe
spreken en die nationaal van allure zijn en die daarom hoewel weerstaan, 
op een volk appelleren kunnen en appelleren moeten. Daarom blijft de 
Anti-Revolutionaire Partij bestaan." (blz. 10) 

Al met al een belangrijke bijdrage, die talrijke gedachten als flitsen 
geeft, maar die door haar overdreven kortheid (4 bladzijden) en zeldzaam 
abrupte stijl niet zal nalaten de invloed waarop zij recht heeft te missen. 

Berghuis schrijft over "Verstarde beginselen in een veranderde wereld?" 
en dat mag een waagstuk heten, want geen onderwerp is zo kwetsbaar 
als dit. Het is een gelukkige factor, dat iemand met een zo rustige en 
evenwichtige betoogtrant als Berghuis zich aan dit onderwerp wilde wagen. 
Natuurlijk vliegt iedereen meteen op man en paard af en vraagt: wat zijn 
nu die politieke beginselen? Welke noemt hij? Die vraagstelling is eigenlijk 
Q!ljuist. Want de eerste vraag is niet, welke concrete punten iemand ziet 
of noemt, maar hoe hij beginselen ziet en in het kader van onze tijd 
past en dus ook hoe hij het kader van die tijd ziet. Daarom mag men 
de opvattingen van Berghuis daarover niet ongelezen laten. Laat verder 
ieder die wat tegen "beginselen" heeft ook eens nalezen de rede, waar
mede Mr. Stempels het hoofdredacteurschap van de Nieuwe Rotterdamse 
Courant aanvaardde (genoemd blad van 31 december 1957). 

Op blz. 22 van Berghuis' artikel vindt men dan genoemd het Soli 
Deo Gloria (het hedendaagse dogmatisme eist toevoeging van de woorden: 
in Christus, alsof Christus niet in Deo is); dan de overheid bij de gratie 
Gods, als gunst ons gegeven en als gave Gods te zien; de eigen plaats 
der overheid in de samenleving (een typisch Berghuisiaans punt dat onge
twijfeld waarde heeft); overheidsingrijpen noodzakelijk en nooit ideaal 
(mij wat te somber gesteld) ; ordenende en regerende taak der overheid naar 
haar aard een beperkte, al discussiëren wij nog over de preciese loop der 
grens; eigen plaats en taak voor personen en maatschappelijke kringen en 
verbanden; handhaving van rechten en vrijheden der onderdanen als de 
centrale opdracht der overheid. 

"In wat ik hier genoemd heb - en ik wil niet zeggen, dat er nog 
niet meer te noemen zou zijn - liggen, naar ik meen, voor verleden, 
heden en toekomst de centrale aangrijpingspunten voor een politiek naar 
christelijke gehoorzaamheid. Wij hebben hier te maken met typische 
beginselen, uitgangspunten, die elk overheidsbestel onder christelijk
politiek gezichtspunt beheersen. Zij zijn bepalend zowel voor de vorm-
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geving van het staatsbestel zelf als ook voor de verhouding, ook in orga
nisatorisch verband, van staat en maatschappij, van overheid en particulier 
initiatief. Zij zijn richtingbepalend zowel voor een modem vraagstuk als 
dat van Europese integratie als voor dat van de strijd om sociale ge
rechtigheid en voor nieuwe maatschappijvormen. Zij houden echter niet 
in een gespecificeerd program voor het handelen van vandaag, geen 
staatkundig program en geen program van actie. Zij vormen de onaantast
bare uitgangspunten, van waaruit wij steeds weer richting ontvangen 
met betrekking tot het concrete handelen en positie bepalen in de staat
kundige praktijk, en van waaruit de vraagstukken, waarvoor wij gesteld 
zijn, moeten worden benaderd." (blz. 22/23) 

Deze punten ziet Berghuis als staven, die op het terrein waar ze staan 
geprojecteerd worden tot een vormgeving, die wisselt naar het terrein 
vlak of heuvelachtig is. Die projectie ("een volkomen ernstige en prin
cipiële zaak", blz. 27) vormt de concrete gedragslijn voor christelijke 
politiek in de praktijk van het politieke leven, die dan niet dezelfde is 
voor Afrika als voor Nederland, niet dezelfde voor heden als voor 
gisteren en morgen. (blz. 24) 

Nu kan men kritiek hebben op deze zeven punten, en ik heb ze ook. 
Maar eerst wil ik naar voren brengen, dat deze zeven punten als ge
meengoed der anti-revolutionaire richting kunnen worden beschouwd en 
in de partij algemeen gezien worden als "centrale aangrijpingspunten 
voor een politiek naar christelijke gehoorzaamheid." 

De moeilijkheid is m.i. dat wie beginselen naspeurt, datgene vinden 
wil wat voor verleden, heden en toekomst geldt. En omdat men het 
terrein van de toekomst niet kent, hangen de staven voor de toekomst in 
de lucht. Wie voor vele tijden spreken wil, dreigt tijdloos te praten, en· 
het is het wonder van het Woord, dat het daaraan ontkomt. De neiging 
om te onderscheiden tussen staven en projectie, doet de staven vage 
contouren houden. Zo zegt Berghuis, dat zijn punten houvast bieden 
ook voor de Europese integratie. Ik had het er niet in gevonden. Veeleer 
zou mijn opmerking zijn, dat de punten van blz. 22 te veel gericht zijn 
op de verhouding overheid-onderdaan en geen richtlijn geven voor de 
internationale verpoudingen van volkenrecht, integratie, verbonden, na
buurschap en onderontwikkeld gebied, al geef ik Berghuis toe, dat zijn 
punten wel wat geven voor wat ik maar noemen zal de overheid der 
integraties. 

De titel sprak over de veranderde wereld. De inhoud gaf meer en 
sprak over de veranderende wereld. Want deze problemen gaan voort 
en komen steeds weer. Generaties na ons zullen sub reservo Jacobi 1) 
met dezelfde fundamentele vragen zitten. Onze taak is, vooruit te zien 
zonder lateren te binden. Geldt ook voor de politiek, dat alle blijvende 
waarde van Gods ordinantiën heen, niet dat elke dag genoeg heeft aan 
zijn eigen kwaad? 

De bijdragen van Severijn, Verplanke en Zuidema hebben typische 
waarde als de geestelijke uitdrukkingswijze van verschillende nuancerin
gen welke onze partij kent. Severijn schrijft over "Reformatorische 

1) Onder het voorbehoud van Jacobus (zie Jac. 4 : 15). 
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politiek in de lijn der historie". Dit opstel heeft geen wetenschappelijke 
pretentie, en is ook overigens moeilijk te typeren. Severijns bijdrage is 
meer een causerie dan een betoog; ze is als het ware een avondmijmering 
van een der oudsten onder ons, die zijn sporen met hèt anti-revolutionaire 
merk diep in zijn volksgroep heeft gedrukt. Daarom kan men het van 
hem hebben, dat hij hier en daar terloops oordeelvellingen geeft of 
stellingen poneert, die men, zo ze van een ander kwamen, als licht
vaardig veroordelen zou hebben gewraakt. 

Verplanke staat geestelijk dicht bij Severijn, maar de nuances zijn 
onmiskenbaar, b.v. waar Verplanke waarschuwt tegen hen die on
kritisch toenadering zoeken (wie doen dat?) tot de Christelijk Histo
rische Unie (blz. 65), waarmede Severijn in 1937 in dit blad samengaan 
op een lij st voorstelde. 

Verplanke geeft dan een brede en diepe studie over "De Anti-Revo
lutionaire Partij als politieke gestalte der gereformeerde gezindte". Hij 
begint met een analyse van de gereformeerde gezindte, gaat na wat die 
uitdrukking in wetgeving en praktijk betekende, zoals b.v. in het conflict 
rond de Afscheiding (die V erplanke kent naast afscheidingen "zo in 
1886"). Hij bespreekt dan de oraties van Eekhof (1915) en Van der 
Linden (1957) beide over "Het gereformeerd protestantisme" en streeft 
zo naar een karakterisering van het begrip gereformeerd, welke hij niet 
zonder meer wil zien in de begrippen sola scriptura, sola gratia en 
sola fide, maar ook in de verdieping, die elk dezer geloofswaarheden in 
de gereformeerde theologie heeft gevonden, waar hij dan in een te 
breedvoerig betoog aan toevoegt de praxis pietatis der nadere reformatie, 
alles met een eerder seponerende dan positief-kritische instelling tegen
over de cultuur, waarin eerst Kuyper verbetering heeft gebracht "zij 
het tot een prijs, die niet alleen de vrienden der Nadere Reformatie erg 
hoog vinden - een prijs die zijn nazaten o.i. slechts hoger hebben 
gemaakt" (blz. 53). Is het nu mogelijk de grenzen dezer gereformeerde 
gezindte aan te geven om op het daarbinnen gelegen gebied de A.R. 
Partij te projecteren? Daar concrete zichtbare grenzen niet te geven 
zijn, moet de karakteristiek hierboven dienst doen. 

Dan volgt het onderzoek, of de A.R.Partij aan deze gezindte politieke 
gestalte wil geven. Daarvoor wordt aangevoerd, dat het geboorteuur der 
a.r. geestesrichting sloeg in de tijd waarin de gereformeerde gezindte tot 
bewustwording kwam. Naast de godsdienstige opleving, die in de Af
scheiding tot uiting kwam, ontstond (de volgorde is van Verplanke) om
streeks 1810 in Frans Zwitserland een geestelijke opwekkingsbeweging, 
bekend als het Réveil, welke bewegingen elkaar op staatkundig terrein 
vonden. "Uit deze staatkundige samenwerking, uit dit huwelijk van de 
geestelijke achtergronden van de Afscheiding met die van het Réveil, 
is de antirevolutionaire richting geboren, waaraan later door Kuyper 
organisatorische vorm werd gegeven", (blz. 57) welke baker-rol m.i. 
Kuyper onderschat en waarbij degenen die door Kuyper tot politieke 
activiteit werden gewekt al te gemakkelijk worden gerekend tot nadere 
reformatie of réveil. 

Aan de hand van een groot aantal citaten uit Groen van Prinsterers 
N ederlandsche Gedachten en Le parti antirevolutionnaire toont Verplanke 
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dan aan, dat de wezenstrekken der a.r. richting allereerst zijn de be
lijdenis van de souvereiniteit Gods en de worsteling om de ere Gods, van 
de predestinatie kan dat niet gezegd worden, naar Verplanke aantoont met 
een brede documentatie, waarbij de brieven tussen Groen en Kuyper van 
11 tot 28 november 1873 een m.i. onmisbare aanvulling geven. Daarna 
bespreekt Verplanke breder de souvereiniteit in eigen kring om tot de 
conclusie te komen, dat de wezenstrekken der gereformeerde gezindte 
correlaat zijn aan die der a.r. richting, zoals ook het program der a.r. 
partij toont. In een nabeschouwing betoogt schr. dan, dat het geloof 
in de zin der nadere reformatie, het vierde element der gereformeerde 
gezindte, niet in de a.r. partij mag ontbreken, wil zij de politieke gestalte 
der gereformeerde gezindte blijven. Met dat al is het betoog toch wat 
vreemd verlopen. Enige aspecten vindt Verplanke bij de een en bij de 
ander; één aspect beslist niet; en van het aspect dat hem het naast 
aan het hart ligt, oordeelt hij dat hij het moet vinden. Wat bewijst 
dat nu? 

Ik heb respect voor de wijze, waarop Verplanke zijn betoog opzet en 
documenteert. Ik heb er ook zeer ernstige en overwegende bezwaren 
tegen. Daargelaten nu het te zware accent op de nadere reformatie, heb 
ik met name bezwaar tegen de wijze, waarop schr. Groen citeert. Hij 
haalt uit Groen de gereformeerde trekken, b.v. op blz. 57: anti-revolutio
nair-confessioneel-orthodox. Dat daarbij bij Groen (Le partij p. X) direct 
volgt als "notre premier article fundamental" een uitspraak van Luther, 
laat Verplanke weg. Hoe gaarne Groen op Wormser wijst, die steeds 
aanstuurde op wat verenigt en niet op wat scheidt, wordt niet vermeld. 
Verplanke hanteert Groens werken met hun brede perspectieven als een 
omgekeerde scheepskijker en het beeld wordt steeds kleiner. Groen 
appelleert (Bruins Slot over Le parti op blz. 8 van deze bundel), propa
geert, Verplanke snijdt lakens door. De conclusie uit Groens aange
haalde citaten had deze moeten zijn: de a.r. richting en de a.r. partij is 
de toegangspoort tot de politiek voor de gereformeerde gezindte en voor 
vele anderen. De laatste vier woorden vergat de schrijver. 

Zuiderna bespreekt "Kerk en politiek" in een betoog, dat zich direct 
midden in de kwestie stort en onmiddellijk "op temperatuur" is om dat 
tot het einde toe te blijven. Hij wijst op de fictie van de kerk, die 
zich niet met politiek inlaat en op de aldus onwetend verpolitiekte 
kerk en de gevaren daarvan. Er zijn geen louter kerkelijke en louter 
politieke vragen, want alle vragen zijn menselijke vragen en de religie 
is er wezenlijk mee in betrekking. Verkerkelijkt bijbelgebruik is niet 
minder erg dan verpolitiekt bijbelgebruik. De wet der zgn. zakelijkheid is 
de principiële profanisering der politiek, bevorderd door de verkerke
lijking der religie. Uitvoerig staat schr. stil bij de situatieve verwevenheid 
van de mens in zijn kerkelijk en buiten-kerkelijk leven. Concreet is het 
besluit waar Zuidema zegt: De kerk is er, opdat het politieke leven heilig 
zij; opdat overheid en onderdaan beiden niet, door begeerte aangeraakt, 
de overheids-dwangmacht hanteren terwille van onheilige profane doel
einden; maar opdat het politieke leven van overheid en partijen onpar
tijdig zij, omdat het partij kiest voor de doorwerking van Gods Woord 
in het staatkundig leven. Zo is de kerk er, opdat de politiek zij dienst 
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van God, waarin het Koninkrijk der hemelen zich zowel verwerkelijken 
kan als waarin het komen kan. 

Van Tuinen geeft een oriëntatie over "Cultuur en politiek", welk 
betoog (kan het anders?) spoedig terecht komt op de overheidstaak. "Wij 
menen, dat kunstbeoefening en -genot noodzakelijk zijn in onze tijd tot 
behoud van het volk, de burgerij in stad en dorp, gewest en staat. Zonder 
het spelelement van de kunst groeit de burger, en ook de gemeenschap, 
krom, worden zij eenzijdig." "De mens, de burger, het volk behouden, 
ook in artibus. Dan krijgt kunstpolitiek in onze tijd het karakter van 
defensie, culturele defensie (variatie op het kuyperiaanse thema van morele 
defensie)" (blz. 89). En de grenzen dan? "Geen ius in artes, wel circa 
artes". De volkskracht, ook de artistieke, sterk maken. Daarom ius circa 
artes, doch begrensd door politieke normen. Helder en waardig is de uit
eenzetting van het standpuntverschil tussen a.r. en p.v.d.a., de laatste 
zeker ook uit op het geestelijk welzijn van de mens, te zeer bereid ieder 
zijn kans op kunstaandeel te geven, het gemeenschapsleven door de cultuur
politiek bevorderend. Anders de a.r., die het culturele leven nauwer ver
bonden ziet met godsdienst. Die ook de cultuur ten hoogste waardeert 
(moet waarderen), daarin geremd door de wetenschap, dat dit leven tijde
lijk is, en cultuur geen surrogaat-godsdienst mag worden. De a.r., die over
heidsgezag en -macht enerzijds hoger aanslaat, anderzijds daaraan beperkter 
functie toekent. Aan het slot wijst schr. op een aantal vragen, die open
blijven: wat is kunst, christelijke kunst? Is het wezen der kunst harmonie? 
en zo ja, is dan het andere geen kunst? Er is hier i.n onze kring veel 
achterstand. Gemeente- en provinciebestuurders, die met deze zaken in 
aanraking komen, kunnen wat aan Van Tuinens opstel hebben. Een 
vraag die mij nog bezig houdt: is de grens der overheidstaak bij overheids
subsidie dezelfde als bij overheidsbemoeiing en -ingrijpen. 

Algra geeft in de hem eigen klare stijl zijn visie op "De school in de 
toekomst". Hij wijst er op, hoe de wetenschap door de technische ont
wikkeling en andere factoren steeds in aanzien is toegenomen en twee 
stromingen ten aanzien van de opleiding te onderscheiden zijn: zij die 
hoger onderwijs zien als een vorming vah elite (idealistisch, personalistisch, 
humanistisch) en zij die centrales wensen van vakmanschap en specialisme 
(pragmatisch, technocratisch, materialistisch). Deze eisen lonken niet tot 
overname wel tot nadenken. Ziet men de cijfers van Nederland dan is de 
popularisering der universiteit nog maar zeer gedeeltelijk. De huidige ont
wikkeling wordt in Nederland veeleer beheerst door de lycea en de u.1.o
scholen. Het automatisme dat bij de laatste geldt speelt daarbij een belang
rijke rol. Wat dat betreft verkeert het bijzonder technisch onderwijs nog 
steeds in moeilijkheden, bij gebreke aan gelijkstelling, lees bij gebreke aan 
begrip, waardering en loyale medewerking van andersdenkenden, soms 
zelfs van medestanders uit de schoolstrijd. Nu de leerplichtige leeftijd ver
hoogd staat te worden, is een oplossing een dringende eis geworden. Die 
oplossing mag niet bepaald worden door de roep om vakmensen. Met een 
beroep op Bavinck pleit Algra krachtig voor een brede algemene ontwikke
ling als eerste eis in het technisch onderwijs. Een artikel dat in oude dingen 
perspectieven toont voor nieuwe tijden. 
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Ruppert schrijft uiteraard over het sociale vraagstuk, nu over het eigen
lijk sociale aspect daarvan: de tussen-menselijke verhoudingen in arbeid 
en arbeidsgemeenschap, en - de lezer begrijpt het al - het gaat op de 
medezeggenschap af. Maar wie daarom het artikel ongelezen laat doet 
onrecht aan zich zelf; wie zijn tijd wil verstaan mag de eerste helft van 
deze bijdrage over de achtergronden van moderne sociale vragen niet onge
lezen laten. De bespreking van wat thans voor de samenwerkingsgedachte 
geschieden moet begint op blz. 117 met een heldere typering van de socia
listische wensen: gelijk loon los van rendement; winst na investering 
afromen; eigendom van ondernemingen aan de staat. Daartegen stelt de 
protestants-christelijke visie de gedachte der medezeggenschap. Ruppert 
wijst dan op de rapporten van werkgevers en werknemers (rapport-V er
dam, resp. rapport-Okma), die niet ver uiteen lagen (vooral het rapport
Okma gaat diep en principieel op de achtergronden in; het rapport-Verdam 
is meer juridisch), en bespreekt de christelijk-sociale conferentie van 1952 
die in dezelfde lijn ligt, evenals de begrotingsrede van Schouten van het 
najaar 1955 en de kamerrede van Bruins Slot over de kabinetsformatie van 
1956. Van liberale zijde is op het rapport-Okma, dat de uitoefening van 
medezeggenschap binnen wijze grenzen bij de ondernemingsraad of enig 
ander lichaam legt, het verwijt van veto-recht gemaakt. De sociaal-ethische 
sectie van de nieuwe C.N.V.-commissie 1958 heeft dat gehonoreerd door 
nu een tripartite raad van bestuur voor te stellen. 

Van de ruimte die Ruppert voor discussie alleszins openlaat maak ik 
gebruik met de opmerking, dat deze zwenking m. i. toont, dat men te veel 
onder de indruk van de slechte naam van het volkenrechtelijk veto is. 
In het vennootschapsrecht is het veto (meestal goedkeuringsrecht geheten) 
een volkomen normaal verschijnsel. Is overigens het rapport der juridische 
sectie niet rijp voor publicatie? 

Laat mij aan dit alles nog twee opmerkingen mogen toevoegen. Men 
springt van werknemerszijde wel eens gemakkelijk over het risico van 
aandeelhouders heen; bonussen worden gauw opgevat als onverdiende 
winst. Realiseert men zich wel, . dat iemand die bv. in 1955 een aandeel 
Cf 1000.-) A.K.U. kocht daar ongeveer f 3500.- voor neer moest tellen 
en er in 1957 en 1958 op zijn best f 2600.- voor terug kreeg? Ik neem 
met opzet een voorbeeld van een goed geleid zij het kwetsbaar bedrijf. 
Natuurlijk is ook de omgekeerde berekening te maken, maar altijd met 
volop risico. De tweede opmerking is een geheel andere. Aan de leiding 
van het vakverbond wordt vaak verweten, dat men voorstaat wat de leden 
nauwelijks begeren; evenzo het werkgeversverbond. Men zou er eens over 
kunnen gaan denken, of het niet juist een toonbeeld van christelijk leiding
geven is, als men zoekt wat geestelijk het beste is, desnoods tegen belangen 
in. Voor de leiding die de besturen der grote christelijke maatschappelijke 
organisaties geven heb ik diep respect. 

Van der Kooy schrijft over "Welvaartseconomie en welvaartspolitiek". 
Sociaal-economische politiek is welvaartspolitiek en moet dat zijn. De staat 
heeft op het gebied van de welvaart een rol en moet dus in zoverre wel
vaartsstaat zijn. Verwerpelijk is de welvaartsstaat als "de welvaartspolitiek 
niet meer door de staat wordt gevoerd, maar de staat daaraan wordt 
dienstbaar gemaakt" (blz. 136). Men lette op deze tekening: "In een demo-
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cratisch geregeerd land kan deze ontwikkeling zich voordoen, wanneer 
de regering zich laat meeslepen door haar ijver de welvaart te dienen. De 
regering is zwak, want zij laat zich meeslepen, maar zij wordt dusdoende 
sterker, want hoerneer welvaartstaken zij op zich neemt, des te meer 
worden alle groepen der maatschappij van haar afhankelijk. Zij komt in 
de paradoxale situatie, dat zij uit zwakte machtig wordt" (blz. 136). Wat 
is het criterium voor de foutieve welvaartsstaat? Niet een overwegend 
economische politiek; die kan nodig zijn. Niet een economisch plan; dat 
kan nuttig zijn. Het criterium ligt niet in de kwantiteit der bemoeiingen, 
maar in de verabsolutering daarvan (bI. 137 en 141). Wanneer de staat, 
die gekenmerkt is door het juridisch aspect der gerechtigheid, zelf econo
misch geduid wordt, is men over de grens. In dat beginsel der gerechtig
heid (het laatste woord is er niet over gesproken) spelen gezag en vrijheid 
met de gemeenschapsnorm en de souvereiniteit in eigen kring een rol. 
Progressief zijn staat niet los van beginselen. Wat behoudend, wat vooruit
strevend zal zijn, hangt alleen maar af van wat men als het hoogste goed, 
als de hoogste norm beschouwt. Met o. m. Zijlstraen F. J. de Jong ziet 
Van der Kooy hoe socialisme en liberalisme naar elkaar toe zijn gegroeid, 
al zal bv. het optreden tegen monopolies zich bij beide groepen niet op 
dezelfde wijze voltrekken evenals het streven naar verminderde ongelijk
heid in inkomens- en vermogensverdeling niet met dezelfde middelen zal 
worden nagejaagd. Met Zijlstra meent Van der Kooy, dat het neo-libera
lisme in consequentie ook tot een geleide welvaartsstaat moet komen, 
waarbij in het neo-liberaal economisch denken een verwaarlozing van het 
werkgelegenheidsaspect opvalt, al valt ook op andere factoren te wijzen. 
Door dit alles heen wijst Van der Kooy steeds weer er op - en dat is 
wel het centrale motief van zijn verhandeling - dat geestelijke richtlijnen 
het denken der economen beheersen, ook waar zij het niet wensen of 
willen erkennen. 

Een verzameling kritische noten bij vele auteurs (wier namen ik hier 
wegliet) is eigenlijk de typering voor Van der Kooy's betoog. Door die 
wijze van schrijven komt zijn voorzichtigheid en zijn bescheidenheid 
beter naar voren dan zijn bedoeling. Die moet men er uit peuteren en 
wie die moeite neemt vindt ve.el. Wie op een achternamiddag deze bundel 
wil doorbladeren, moet dit artikel maar overslaan. Het is echt voor fijn
proevers. 

Hazenbosch is bij uitstek thuis in de Europese economische integratie. 
De jaren dertig hebben getoond, hoe het zich binnen de nationale grenzen 
terugtrekken der volken tot rampzalige gevolgen heeft geleid. Een Benelux 
van drie is goed, een Europese gemeenschap van zes is beter, een vrij
handelszone van zeventien landen nog aantrekkelijker. Schrijver bespreekt 
dan de intergouvernementele samenwerking in de O.E.E.S., die in de 
K.S.G. die in sterke mate, en die in de E.E.G. die weer iets minder supra
nationaal is. Schrijver bespreekt verschillende kwesties daaromheen, zoals 
de taak van christen-politici, en levert aldus een bevattelijk overzicht, dat 
op dit moment (een jaar nadat het geschreven werd) geen nieuwe gezichts
punten biedt. 

De Gaay Fortman geeft p.en levendige tekening van de Verenigde Naties 
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(bv. de beschrijving der blokken op blz. 171) en stelt de vraag: rechts
instituut of politiek instrument? Uiteraard komt het veto-recht ter sprake: 
principieel verwerpelijk, maar "een blijk van de realistische kijk van de 
ontwerpers op de internationale machtsverhoudingen". "Wie meent, dat 
met het verdwijnen van het veto de weg vrij zou zijn voor een bevredigend 
functioneren van de Verenigde Naties, redeneert oppervlakkig. De ge
breken der organisatie zijn niet allereerst te wijten aan het veto ... maar 
aan de leden" (blz. 170). Men leze hoe juridische interpretatie-vinding
rijkheid de vastgelopen wagen weer enigszins in het goede spoor hielp door 
de "U niting for Peace" -resolutie, en hoe sommige landen geen resolutie 
erger vinden dan een nietszeggende uitspraak. Beschreven wordt de grote 
betekenis van het secretariaat in verscheiden dreigende conflicten. Het 
antwoord op de gestelde vraag luidt: instrument van collectieve diplomatie. 
Er had aan toegevoegd kunnen zijn: goeddeels voor de ogen der wereld. 
Schrijver eindigt met een oproep tot harmonische vereniging van realisme 
en roepingsbesef. Onze geestelijke instelling geeft ons land een taak door 
alle pessimisme heen. 

Groen geeft een korte levensschets van de gehuldigde, en naar hij voorop 
stelt niets meer; geen levensbeschrijving en geen biografie. Men mag er 
hem dus geen verwijt van maken, dat zijn opstel erg aan de feitelijke kant 
is. Wat die feiten betreft is hij m. i. in zijn pogen tot compleetheid wel 
geslaagd. Ik miste slechts Schoutens aandeel in de Standaard-redactie. 

De Maassluiser archivaris Van Baaien vorste de genealogie van het 
geslacht Schouten na en geeft van de gehuldigde een aantal kwartierstaten, 
dat wil zeggen de namen in de opgaande lijn zowel mannelijk als vrouwe
lijk, met de data van geboorte, huwelijk en overlijden. De hoofdstaat ver
meldt deze gegevens geheel compleet tot en met de acht overgrootouders. 
Als u het bij uzelf probeert, bemerkt u hoe moeilijk dat is. In acht sub
staten geeft Van BaaIen van elk dier overgrootouders weer de namen der 
ouders, grootouders en overgrootouders, en wel zo compleet dat van de 62 
(64 minus 2 zg. kwartier-verlies) voorouders in de zesde graad slechts drie 
namen ontbreken. Genealogisch een belangrijk stuk werk, dat men bezie 
in verband met het artikel van dezelfde auteur in het Schouten-nummer 
van Nederlandse Gedachten. 

Schoutens eigen afscheidswoord ter Deputatenvergadering van 1955, 
typisch Schouten in bewogenheid en uitgewogenheid, geeft in weinig 
woorden de kernvisie op vele problemen. Een beter slot kon de bundel niet 
hebben. 

Zo is deze bundel stellig representatief voor het anti-revolutionaire 
volksdeel; ook ontkomt het boek niet aan gebreken. Of ik het ontbreken 
van een door een vrouw geschreven bijdrage tot het eerste of tot het tweede 
moet rekenen, laat ik daar. Een groot gebrek en zeker niet typerend voor 
de anti-revolutionaire partij acht ik het ontbreken van bijdragen op het 
gebied van staatsrecht en van bestuursrecht. 

Deze bundel bevat veel studie-materiaal, lichter en zwaarder, door het 
hele terrein der politiek heen. Hij geeft een beeld van wat er in a.r. kring 
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leetit en werkt en zet tot verder denken over allerlei vragen en verhou
dingen. 

Wij hebben anno 1959 waarlijk niet te klagen over voorlichting. Naast 
een eigen weekblad de stroom van uitgaven der a.r. partijstithting, waar
onder menig rapport van het College van Advies. Daarboven het boek van 
Diepenhorst en dan deze bundel. Wie nu niet weet, hoe er rondom velerlei 
vragen in anti-revolutionaire kring wordt gedacht en gezocht, heeft dat aan 
zich zelf te wijten. 

PROF. MR. P. J. VERDAM 

PROF. DR. H. DOOYEWEERD, Vernieuwing en Bezinning. 
Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door mr. 
J. A. Oosterhoff. Uitg. J. B. van den Brink en Co 
Zutphen, 1959. Prijs f 12,50. 

De aandacht en de tijd van prof. Dooyeweerd worden in de laatste 
jaren kennelijk en begrijpelijk nationaal en internationaal zo volledig in 
beslag genomen door zijn fundamentele christelijk-wijsgerige arbeid, dat 
wij, helaas, in de actueel-politieke sector in directe zin weinig meer van 
hem merken. Toch heeft hij in het verleden juist op staatkundig terrein 
veel van zijn activiteit aan de principiële vorming in concreto gegeven. 
Ik behoef maar te herinneren aan zijn werkzaamheden voor de Kuyper
stichting en vooral aan zijn vele nog steeds doorwerkende artikelen in 
A.R. Staatkunde. 

Direct na de oorlog heeft Dooyeweerd gedurende enkele jaren als 
hoofdredacteur van het christelijk cultureel sociaal weekblad Nieuw N eder
land zijn beschouwingen gewijd aan de wezenlijke politieke en maat
schappelijke problemen, die toen aan de orde waren, en die ook nu nog 
in belangrijke mate steeds aan de orde zijn. 

Artikelen van Dooyeweerd zijn, zoals bekend, in hun aanpak en opzet 
geen eendagsvlinders en lenen zich als zodanig' dan ook eigenlijk niet 
voor de vluchtigheid van een weekblad. 

Het is dan ook verheugend, dat thans het initiatief is genomen om 
zijn ook nu nog in menig opzicht actuele uiteenzettingen aan de snelle 
vergetelijkheid van' het kortstondige bestaan van dit blad te ontrukken. 
Mr. Oosterhoff, medewerker van de Dr. Kuyperstichting, heeft zich daar
toe gezet en verdient daarvoor waardering. 

In een goed en zeer verzorgd uitgegeven boek heeft hij de artikelen 
van Dooyeweerd bijeengebracht en gegroepeerd in vier hoofdstukken, nl. 
I De Antithese, 1I Reformatie en Accomodatie, III Reformatie en Huma
nisme en IV Bedrijfsorganisatie en Natuurlijke gemeenschap. Prof. Dooye
weerd heeft zelf een Ten geleide meegegeven. 

Een aankondiging, geen bespreking van dit boek wordt thans van mij 
gevraagd. Dat ligt, gelet op de aard van deze uitgave van in hun tijd 
geschreven artikelen, ook voor de hand. Maar dat wil niet zeggen, dat 
hun inhoud niet op ook nu nog van wezenlijk belang zijnde onderwerpen 
betrekking zou hebben. 

Ik treed daar nu niet in, zij het ook, dat ik niet kan nalaten op te 
merken, dat naar mijn mening het in het vierde hoofdstuk ondergebrachte 
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vraagstuk van de bedrijfsorganisatie en de natuurlijke gemeenschap inder
tijd niet voldoende is uitgepraat en daardoor wellicht onnodig tot in onze 
kring nog steeds niet volledig opgeloste moeilijkheden omtrent het punt 
van de p.b.o. heeft geleid. 

De gedachte laat mij niet los, dat misverstanden omtrent de Dooye
weerdiaans-wijsgerige en vakbeweging-praktische wijze van benadering 
hierbij een rol hebben gespeeld. Al is het niet bij deze boek-aankondiging, 
zo hoop ik toch altijd nog eens de gelegenheid te vinden daarop in te gaan. 

In elk geval meen ik, dat ook nu nog de heruitgave van Dooyeweerds 
artikelen van meer dan tien jaar geleden tot verdieping van de bezinning 
omtrent antirevolutionaire vraagstukken kat} bijdragen. 

W. P. BERGHUIS 



/ 

HET BENELUX~PARLEMENT 
DOOR 

MR. A. C. DE RUITER 

1. Inleiding; Europese integratie en Benelux. 

Het West-Europa van na de tweede wereldoorlog kenmerkt -zich door 
zijn streven naar integratie. Het staten-individualisme van voorheen heeft 
in belangrijke mate afgedaan, grotendeels onder de dwang der omstandig
heden - het Russische gevaar vooral -, terwijl een idealisme, gegrond 
op de culturele en ideologische verwantschap der westeuropese volken, 
als kátalysator bij dit proces fungeert. 

Dat deze groeiende verbondenheid van staten, die in hun geschiedenis 
vaak in felle vijandschap tegenover elkaar stonden, bij velen op weerstand 
stuit - soms op gronden, die aan het historisch gewordene een te sterk 
notmatief karakter toekennen - is even begrijpelijk, als dat bij anderen 
het langzame tempo van de politieke en economische eenwording tekenen 
van ongeduld tevoorschijn roept 1). 

Een feit is, dat de nieuwe samenwerkingsvormen als Raad van Europa, 
Europese Kolen- en Staal Gemeenschap, Europese Economische Ge
meenschap, Euratom, Westellropese Unie, voor een deel met boven
nationale macht bekleed, een reëel bestaan leiden en dat aan hun levens
vatbaarheid, de innerlijke spanningen ten spijt, nauwelijks meer getwijfeld 
kan worden. 

Temidden van het Europa der vijftien, der zeven en der zes neemt 
het drie-landen-pact, de Benelux, een geheel aparte plaats in. Niet alleen 
door zijn zeer beperkte omvang, maar ook door zijn ontstaan, waarvoor 
al tijdens de oorlog de kiemen werden gelegd: in 1944 reeds namen de 
drie regeringen in ballingschap het besluit om een douane-overeenkomst 
aan te gaan. Deze van moed en optimisme getuigende daad promoveerde 
de drie Beneluxlanden tot wegwijzers en baanbrekers voor een meer
omvattende Europese integratie. 

Aan de beoogde samenwerking van de drie kleine landen lagen aan
vankelijk niet veel andere dan zeer praktische motieven ten grondslag: 
de rampspoedige toestand, waarin de oorlog de landen had achtergelaten 
en de fundamentele stoffelijke behoeften, die daaruit voortvloeiden, zijn 

1) Een recent voorbeeld van dit laatste biedt een beschouwing van de, ook bij de 
lezers van Anti-Revolutionaire Staatkunde niet onbekende drs. ]. Poot in het tijd
schrift Internationale Spectator van 8 april jJ. In dit artikel, getiteld "Een tegen
wicht van de as Moskou-Peking", komt de schrijver tot de conclusie, dat de dreiging 
van het Russisch-Chinese samengaan het nodig maakt, dat de Europese eenwording 
zo snel mogelijk haar beslag krijgt. Over de voorslag van drs. Poot, om bij die 
versnelde integratie aan Frankrijk de leiding op te dragen, zal vermoedelijk geen een
stemmigheid bestaan. 

- - --- - -----
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stellig de voornaamste redenen geweest, die de regeringen het plan voor 
een nauwe economische samenwerking deden opvatten. 

Maar in de loop der jaren kwamen ook minder materialistische motieven 
naar boven, die het denkbeeld van een samengaan in Benelux-verband 
een historisch aureool verleenden. Er is op gewezen 2) dat het streven 
naar een zekere vorm van eenheid tussen de lage landen aan de zee ge
durende vele eeuwen als een droom boven deze landen heeft gezweefd. 
De trotse bundel met de 17 pijlen was oudtijds het symbool zowel van 
de veelheid als de eenheid van die landen. Wel bleef de droom een droom, 
en weet geen mens welke landen precies tot de 17 behoorden. Maar dit 
verhinderde niet, dat het gevoel van verbondenheid telkens weer naar 
buiten trad en dat althans de economische draad voor de Franse tijd nooit 
geheel werd verbroken. In de 1ge eeuw kon het Verenigde Koninkrijk 
van Koning Willem I dus op een oude traditie teruggrijpen. 

Na de scheuring, die in 1839 Noord en Zuid weer op zichzelf deed 
staan, kwam toch telkens van beide kanten het verlangen naar toenade
ring tot uiting. Een zeker resultaat van de pogingen op dit gebied gaf 
het jaar 1932 te zien, toen bij de Conventie van Ouchy een verlaging 
van de tarieven tussen de drie landen werd overeengekomen. Weliswaar 
is deze conventie nimmer in werking getreden, maar zij mag toch als 
eerste aanloop tot de Economische Unie worden beschouwd. 

De werkelijke basis, waarop de nieuwe samenwerking tussen de 
Beneluxlanden zich verder heeft voltrokken, was echter de. douane
overeenkomst, welke op 5 september 1944 te Londen tussen de drie 
regeringen tot stand kwam. 

De bedoelingen van dit verdrag konden na de bevrijding niet aanstonds 
worden gerealiseerd. De na--oorlogse toestanden op economisch gebied 
bleken daarvoor een hinderpaal, en vooral het feit, dat ons land veel 
ernstiger door de oorlog was getroffen dan de beide partner-landen, 
maakte een uitvoering van het akkoord van 1944 onmogelijk. 

De regeringen versaagden echter niet. In april 1946 werd een ministers
conferentie belegd in Den Haag, en in de jaren daarop nam de samen
werking geleidelijk in omvang en diepte toe. In de couranten kon men 
regelmatig lezen van bijeenkomsten op hoog niveau tussen de drie landen; 
behalve onze residentie ontvingen de Belgische en de Luxemburgse hoofd
stad en het schoon gelegen Chateau d' Ardenne de bewinsdlieden binnen 
hun veste. 

Wat was nu het resultaat van al dit confereren? In het kader van dit 
artikel past geen technisch-economische uiteenzetting van de gevolgen 
der samenwerking, noch een opsomming van de tot stand gekomen 
akkoorden. Slechts zij globaal en op gezag van deskundigen geconsta
teerd, dat de welvaart in de drie landen dank zij Benelux belangrijk is 
toegenomen, dat hindeTllissen, welke aanvankelijk onoverkoombaar leken, 
geheel of ten dele werden weggeruimd - het hete hangijzer van de 
landbouw zij daarbij buiten beschouwing gelaten -, en dat de zeggen
schap van de drie in de westeuropese politiek door hun gezamenlijk 
optreden werd vergroot. 

De kroon werd op de-moeizame onderhandelingsarbeid gezet, toen op 

2) Door mr. W. F. Lichtenauer, in de vergadering van de Beneluxraad van 
22 november 1957. 
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3 februari 1958 in de historische ridderzaal op het Haagse Binnenhof 
de ondertekening van het verdrag tot instelling van de Benelux Econo
mische Unie plaats vond in een plechtige en feestelijke bijeenkomst, waar 
de drie ministers van buitenlandse zaken de hoofdpersonen waren. 

Ir. Voorgeschiedenis van het Benelux-parlement,' de instellingsver
gadering. 

Dit alles kan met dankbaarheid worden erkend, maar er is niet mede 
beweerd, dat van de aanvang af de verbondenheid van de drie landen ook 
in alle lagen hunner bevolkingen als zodanig werd gevoeld of als een 
ideaal beschouwd. De Benelux was in de aanloop-periode van haar eerste 
decennium nog vóór alles een zaak van de regeringen en van handel en 
industrie. De rest van het volk echter - zo kan men wat generaliserend 
zeggen - had er geen of heel weinig belangstelling voor, en zolang men 
op zijn zaken- of plezierreisjes naar de zuiderburen nog een paspoort of 
een bewijs van nederlanderschap aan de geüniformde douaniers moest 
vertonen, geloofde men niets van de werkelijkheid ener Benelux m). 

Een broederlijke samenwerking tussen de drie landen zal echter niet 
tot stand kunnen komen wnder een geest van verbondenheid in de volken 
zelf; de daadwerkelijke steun van de publieke opinie is voor de Benelux 
op den duur onontbeerlijk. 

Daarom is het goed gezien geweest van de volksvertegenwoordigers in 
de drie landen, toen zij steeds krachtiger bij de regeringen aandrongen 
op het instellen van een gemeenschappelijke parlementaire vergadering. 
In zulk een parlement vindt immers de openbare mening voor een be
langrijk deel haar uitdrukking, het vormt de zekerste weg, waarlangs de 
verschillende gevoelens en opvattingen, die in het volk leven, de over
heden bereiken, en omgekeerd kan het bestaan en de activiteit van een 
gezamenlijk parlement het sluimerend gevoel van verbondenheid der drie 
volken tot leven wekken. 

Met de regelmaat van de wisseling der jaren kan men in onze parlemen
taire stukken van ongeveer 1950 af de vraag aan de regering tegenkomen, 
welke stappen zij heeft gadaan om een parlement voor de Benelux in 
het leven te roepen: iedere begrotingsbehandeling biedt daartoe opnieuw 
aanleiding, en de geboden gelegenheid laat men nimmer voorbij gaan. 

De lezing van de reacties onzer achtereenvolgende kabinetten wu de 
indruk kunnen vestigen, dat de ministers aanvankelijk enigermate schuch
ter tegenover het denkbeeld stonden. Wel wordt de noodzaak van parle
mentair contact erkend, en de wenselijkheid van instelling van een parle
mentair orgaan onderschreven, maar de liefdesbetuigingen lijken in den 
beginne van nogal platonische aard. 

Toch komt reeds spoedig schot in de zaak. Op een conferentie van 
parlementsleden uit de drie landen, in 1950 te Brussel gehouden, was een
stemmig de wens uitgesproken, dat de regeringen met medewerking van 
de parlementen een Vaste Interparlementaire Raad van Advies zouden op
richten, samengesteld uit afgevaardigden van de drie parlementen, welk 
college geraadpleegd zou moeten worden bij alle belangrijke stappen op 
de weg naar verwezenlijking van de Benelux. 

~) Juist dezer dagen meldde een persbericht, dat de paspoortencontröle aan de 
grenzen langs Nederland, België en Luxemburg tegen 1960 zal worden opgeheven. 
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Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken brengt reeds een 
jaar later een ontwerp voor zulk een raad ter tafel, dat op de interparle
mentaire conferentie van de drie landen, die in 1952 te Den Haag wordt 
gehouden, onderwerp van bespreking uitmaakt. De gedachte van onze 
regering om met de instelling van een interparlementaire raad te wachten 
tot de economische unie een feit geworden zou zijn, vindt geen weerklank 
bij de volksvertegenwoordigers: zij wensen van de totstandkoming van de 
raad met de meeste spoed getuige te kunnen zijn; die raad zou dan uit 
49 leden moeten bestaan (21 leden uit de grootste twee landen, 7 uit 
Luxemburg), en ook op eigen initiatief kwesties met de regeringen moeten 
kunnen bespreken 4). 

Het protocol, waarover de drie regeringen het daarna eens worden, 
voldoet lang niet aan al deze verlangens 5). In dit stuk van 24 juli 1953 
is sprake van een adviserende raad van slechts 35 leden, waaraan elk 
jaar door de regeringen een rapport over problemen van gemeenschap
pelijk belang zal worden uitgebracht, terwijl de regeringen bovendien 
over ieder ander soortgelijk geval de raad om advies kunnen vragen. 
Raadpleging van de raad zal vereist zijn indien het parlement van een der 
drie staten dat wenst. Verder zou het secretariaat-generaal van de Benelux 
als griffie van de raad moeten fungeren. 

De ontvangst van dit voorstel -yvas in parlementaire kringen niet onver
deeld gunstig. Een ,nieuwe bijeenkomst van parlementsleden uit de drie 
landen stelde wel met voldoening vast 6), dat "het beginsel van de wensen", 
die zij in 1952 wereldkundig hadden gemaakt, de instemming van de drie 
regeringen heeft verkregen, maar vlak daarop volgt de constatering, dat 
sommige van de in het protocol voorgestelde bepalingen de doeltreffend
heid van de raad in gevaar zullen brengen. 

De bezwaren gelden o. a. het kleinere aantal leden dan was bedoeld 
(35 in plaats van 49), het ontbreken van het recht om zelf zijn agenda 
vast te stellen, en het feit dat de raad geen eigen grjffier zou mogen 
benoemen. ' 

In onze Tweede Kamer worden deze bezwaren nog eens nadrukkelijk 
en geargumenteerd onderstreept. Het Benelux-parlement - zo zegt men 
daar 7) - mag, om goed te kunnen werken, niet te klein zijn. Er moeten 
immers mensen zitting in hebben, die van de algemene vraagstukken van 
de samenwerking tussen de drie landen op de hoogte zijn, maar daarnaast 
ook deskundigen op bv. financieel, economisch, agrarisch, sociaal, juri
disch en cultureel gebied, en met de politieke verhoudingen in de parle
menten moet eveneens rekening worden gehouden. 

Uit België en Nederland zullen bovendien afgevaardigden uit beide 

4) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, zitting 1952-1953, 2800, hoofdstuk IU, 
nr. 13. 

5) De tekst is opgenomen in het Tractatenblad 1954, nr. 28, en later ook bij de 
"witte stukken" van de Tweede Kamer afgedrukt (3455, nr. 2). 

6) Resolutie, aangenomen door de Raad van de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse 
Interparlementaire Unie op 11 januari 1954 te Luxemburg (Bijlagen Handelingen 
Tweede Kamer, zitting 1953-1954, deel I, 3455, nr. 2). Deze vergadering werd ge
houden op verzoek van het Nederlandse kamerlid jhr. mr. M. van der Goes van 
Naters, die, naar uit de Handelingen van de Tweede Kamer en uit de verslagen 
van de conferenties der Interparlementaire Unie van de drie landen blijkt, in de tot
standkoming van het Benelux-parlement een belangrijke rol heeft gespeeld. 

7) Verslag van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, van 15 april 1954 (Bij
lagen Handelingen Tweede Kamer, zitting 1953-1954, deel I, 3455, nr. 1). 
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Kamers van de volksvertegenwoordiging aangewezen moeten worden. En 
in België moet dan nog een eerlijke verdeling tussen Vlaams en Frans
sprekenden worden toegepast I 

Moeilijk te verkroppen achten onze parlementsleden het, dat de 
Beneluxraad niet op eigen gezag bepaalde punten aan de orde zou kunnen 
stellen, maar dat het initiatief daartoe alléén van de regeringeu of een 
der nationale parlementen zou moeten uitgaan. Een eventuele vrees van 
de regeringen, dat van een dergelijke bevoegdheid een al te ruim gebruik 
of zelfs misbruik zou worden gemaakt, beschouwen onze volksvertegen
woordigers als misplaatst: men moet vertrouwen, dat het gemeenschap
pelijk parlement een redelijke zelfbeperking in acht zal nemen. 

Van groot belang zou - zo menen de Tweede-Kamer-Ieden - ook een 
bepaling zijn volgens welke de raad advies moet uitbrengen over alle 
ontwerpen van nieuwe overeenkomsten tussen de drie landen, vóór de 
ondertekening daarvan. De invloed, die de nationale parlementen op de 
totstandkoming van overeenkomsten hebben is immers veel kleiner dan 
op ander wetgevend gebied, hoe ingrijpend de verdragsbepalingen soms 
ook zijn. De parlementen kunnen. traktaten alleen maar goedkeuren of 
verwerpen, enige mogelijkheid van amendering is er niet. Naarmate de 
samenwerking op allerlei gebied in de Benelux toeneemt, doet zich deze 
moeilijkheid sterker gevoelen. Hierin zou nu - zo had men zich voor
gesteld - een drie-landen-parlement enige verbetering kunnen brengen; 
maar de regeringen bleven, tot teleurstelling van de kamerleden, blijk
baar aan de klassieke werkwijze de voorkeur geven. 

De eigen griffier: het derde onderwerp, dat in de Kamer uitvoerig 
wordt besproken. Voor de buitenstaander mag dit punt van ondergeschikt 
belang lijken, de volksvertegenwoordigers zijn het daar niet mee eens. 
De zelfstandigheid van het nieuwe parlement is er immers mee gemoeid. 
Het secretariaat van de Benelux-unie kan nog zo bekwaam en goed ge
outilleerd zijn, het is een orgaan, aan de regeringen ondergeschikt. Als 
het nu tevens voor het parlement gaat werken, moet het twee heren 
dienen, waartoe - naar het gewijde woord - niemand in staat is. En 
bovendien mag het belang niet worden onderschat, dat de nieuwe raad zal 
hebben bij een griffier, die met het parlementaire werk vertrouwd is en 
mede daardoor het vertrouwen van de leden geniet. 

Wat is er nu tenslotte uit de bus gekomen? Het resultaat, vastgelegd 
in een overeenkomst, op 5 november 1955 te Brussel ondertekend 8), was 
zodanig, dat het in onze Tweede Kamer zonder enige discussie en zonder 
hoofdelijke stemming kon worden aanvaard. Voor de Eerste Kamer was 
dit begrijpelijkerwijs een reden te meer om er wel wat tijd aan te be
steden: daar konden o. a. de hoogleraren Gerretson en Schermerhom, 
ieder vanuit de eigen hoek, hun licht over de overeenkomst doen schijnen. 
Ook in onze senaat werd echter geen enkele tegenstemmer gevonden 9). 

Deze vlotte gang van zaken behoeft geen verwondering te wekken, wan
neer men de tekst van het verdrag beziet: aan de wens naar een parlement 
van 49 leden is voldaan, de aanvankelijk gesuggereerde beperking van de 

8) Tractatenblad 1955, nr. 159. 
9) Handelingen Eerste Kamer, deel !, zitting 1955-1956, blz. 570-576. 
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bevoegdheid om de eigen agenda op te stellen is verdwenen en de raad 
mag zijn eigen griffier benoemen. 

Neemt men daarbij in aanmerking, dat met zoveel woorden de bevoegd
heid van de regeringen wordt vermeld, om gezamenlijk het advies van 
de raad in te winnen omtrent de ontwerpen van overeenkomsten tussen 
de drie landen vóórdat deze worden ondertekend, dan moet worden 
erkend, dat de parlementariërs hiermede praktisch alles hadden bereikt 
wat onder de bestaande omstandigheden mogelijk was. 

Nadat het statuut in de drie landen was geratificeerd, behoefde het 
nieuwe parlement dus alleen nog maar zich zelf tot leven te wekken. Dit 
in het kader van de Benelux-samenwerking historisch gebeuren vond plaats 
op de 22ste februari 1957: de instellingsvergadering van de "Raadgevende 
Interparlementaire Beneluxraad", zoals de officiële Nederlandse naam 
kwam te luiden 10). Een wat breedsprakige titel, die dubbel-op ("raad
gevende raad") verkondigt, dat men hier met een louter adviserend lichaam 
te doen heeft. 

De eerste taak van de in het Paleis der Natie te Brussel bijeengekomen 
parlementsleden was de verkiezing van ,een voorzitter: de Belg Frans van 
Cauwelaert, als voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers 
ervaren in het ambt, werd bij acclamatie tot het presidium geroepen. De 
bij deze gelegenheid passende redevoeringen droegen het hare aan de 
plechtigheid bij. Nadat de heer Van Cauwelaert een hooggestemde oratie 
had doen horen, verleende hij achtereenvolgens het woord aan drie 
ministers: de excellenties Bech (Luxemburg), Luns (Nederland) en Larock 
(België), en aan de voorzitters van de nationale delegaties. 

Van praktische betekenis voor de verdere gang van zaken was de be
noeming van een griffier: met die functie werd de griffier van de Bel
gische Kamer der Volksvertegenwoordigers, de heer Pauwels, bekleed, 
terwijl als vaste secretaris (voor het administratieve werk) de adjunct
griffier van genoemd college, de heer Bruyneel, - ook een Belg dus -
werd benoemd. 

De argeloze lezer zou hieruit misschien concluderen, dat de invloed 
van onze zuiderburen in het nieuwe parlement wat erg groot is. Het land 
van bijeenkomst: België; de voorzitter: een Belg; de griffier en de secre
taris: Belgen. Daarom is het nodig er meteen op te wijzen, dat al deze 
beslissingen - uitgezonderd de benoeming van de permanente secre
taris - slechts voor het éne zittingsjaar 1957 golden. Na dit jaar ver
huisde het parlement voor zijn vergaderingen naar het Haagse Binnenhof, 
waar het tehuis van de Tweede Kamer nu ook aan de 49 leden van de 
Benelux-raad. gastvrijheid bood. Tot voorzitter voor het jaar 1958 werd 
het Nederlandse kamerlid mr. Burger gekozen, als griffier trad de Neder
lander mr. Schepel op, die hetzelfde ambt, maar dan permanent, in onze 
Kamer van honderdvijftig bekleedt. En thans, nu 1959 reeds een 

10) De Franse naam is:. Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux. - Hier 
zij opgemerkt, dat de Franse en de Nederlandse taal inderdaad volkomen gelijk
gerechtigd zijn. Het is te begrijpen, dat het eigen Vlaamse idioom bij menige Neder
lander een zekere weerstand oproept; omgek~erd klinkt het veelvuldig gebruik van aan 
het Frans ontleende woorden door de Nederlandse afgevaardigden vele Belgen weinig 
sympathiek in de oren. Gelukkig neemt men tot nu toe in de praktijk - ook t. a. v. 
officiële stukken - een breed standpunt in tegenover elkanders taalkundige eigen
aardigheden. 
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deel van zijn baan heeft afgelegd, is de eerste vergadering voor dit 
zittingsjaar bijeengeroepen in Luxemburg, waar de bijeenkomst van 8 mei 
zal beginnen met de verkiezing van een voorzitter en een griffier - een 
verkiezing, waarvan men de uitslag ook zonder grote profetische gaven 
kan voorzien. 

IIl. De bevoegdheden van het parlement en zijn moreel gezag; 
Beneluxverkiezingen! 

De reacties in de Nederlandse pers op het optreden van het Benelux
parlement vertoonden alle te bedenken schakeringen. De verzorger van 
de vermaarde rubriek "Tussen Plein en Binnenhof" in de rooms-katho
lieke de Volkskrant 11) verdiepte zich in de verre historie door een parallel 
te trekken met de Staten-Generaal van 1477, aan wie Maria van Bourgondië 
het Groot Privilege schonk, dat aan de Staten der Gewesten toe~ 
stond op eigen gezag bijeen te komen. Wijlen prof. Gerretson deed zijn 
faam als historicus eer aan met zijn artikel "Op, Seventhien Provintiën" 
in De Telegraaf 12); anderen stonden met beide voeten in het heden, zoals 
de hooggeleerde liberale auteur, die badinerend schreef over het "kwasi
parlement" , welks plechtige allures zich maar slecht met de zeer geringe 
bevoegdheden verdroegen 13), en de hoofdredactie van Trouw 14), die ge
waagde van "een experiment en een avontuur". Deze kleine bloemlezing 
zij besloten met een woord van een déskundig journalist, die het nieuwe 
parlement verwelkomde als "een lichaam, dat de moeite loont er zijn 
krachten aan te geven, met de opgewekte wil om er iets goeds van te 
maken" 15). 

Aan die wil heeft het stellig niet ontbroken. Van de aanvang af heeft 
de raad er naar gestreefd zijn positie zo sterk mogelijk te maken. Dat de 
raad op dit punt successen heeft geboekt, moge blijken uit de volgende feiten. 

Terwijl het aantal leden van het gemeenschappelijk parlement reeds 
belangrijk groter is dan oorspronkelijk in de bedoeling van de regeringen 
lag, heeft de raad - hoewel de basisovereenkomst daarvan niet repte -
besloten het instituut van plaatsvervangende leden in het leven te roepen, 
hetgeen een goede werkverdeling onder de druk bezette parlementariërs 
gemakkelijker maakt. 

Het statuut bepaalde, dat leden der drie regeringen of andere door 
hen aangewezen personen toegang tot de vergaderingen van de raad zou~ 
den hebben, maar het voorzag niet in een vaste tegenspeler voor het nieuwe 
parlementaire orgaan. Dit wenste echter te voorkomen, dat het al te veel 
op een debating-club zou gaan gelijken, en reeds in zijn eerste vergadering 
werd de wens uitgesproken, dat het bestaande Comité van Ministers van 
de Benelux-Unie - dat een wisselende samenstelling heeft - permanent 
als "opposite number" tegenover het parlement zou fungeren. Sindsdien 
is het regel geworden, dat dit geschiedt; de zetels achter de regeringstafel 
plegen niet onbezet te blijven of door departements-ambtenaren te worden 
ingenomen. 

11) 26 februari 1957. 
12) 30 november 1957. 
13) Prof. mr. C. W. de Vries, in Het Vaderland van 1 februari 1958 en De Groene 

Amsterdammer van 22 maart 1958. 
14) 26 november 1957. 
15) Dr. E. van Raalte, in Vrij Nederland van 2 maart 1957. 
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Op voorstel van de christelijk-democratische fractie werd aan de indi
viduele leden van de raad uitdrukkelijk het recht toegekend, schriftelijke 
vragen aan het ministerscomité te stellen; een waarlijk parlementair 
recht, waarover het instellingsverdrag evenwel zweeg. 

Daar de kracht van een parlement voor een groot deel schuilt in de 
openbaarheid van de beraadslagingen, ligt het in de aard van de volks
vertegenwoordigers uitermate huiverig te staan tegenover "gesloten 
deuren". Toen dan ook door het ministerscomité werd voorgesteld, om 
het ontwerp-verdrag voor de economische unie in geheime vergadering 
te doen behandelen, rees daartegen sterk verzet van de zijde van de raad. 
De ministers hadden ongetwijfeld goede argumenten om hun verlangen 
te staven. Zij vreesden nl., dat de publikatie van een verdragstekst, die 
door de regeringen nog niet definitief was vastgesteld, het gevaar zou op
leveren dat oplossingen, welke het resultaat waren van langdurige onder
handelingen, weer op losse schroeven zouden komen te staan. 

De leden van de Benelux-raad waren daar echter niet zo bang voor: 
de raad besloot met algemene stemmen en vier onthoudingen de debatten 
in het openbaar te doen plaatsvinden. "Het feest der geheimzinnigheid" 
was niet doorgegaan, zoals prof. Romme later in de Volkskrant schreef. 
Het gewicht van deze beslissing, die reeds. in de tweede vergadering viel, 
mag men, vooral met het oog op de toekomst, zeker niet gering schatten. 

Uit zakelijk oogpunt is vanzelfsprekend van méér belang de vraag, 
of de regeringen bij het opstellen van de definitieve tekst van het unie
verdrag met de wensen van het Benelux-parlement rekening hebben ge
houden. Uit de definitieve tekst van het verdrag le6) blijkt, dat dit inder
daad het geval is. Ook dit zal zonder twijfel aan het prestige van de 
Interparlementaire Beneluxraad ten goede komen. 

Het is trouwens zeker niet onbegrijpelijk, dat de regeringen aan de 
wensen en suggesties der gemeenschappelijke parlementaire vergadering, 
al mag zij niet veel anders doen dan adviseren, een belangrijke mate van 
gezag toekennen. Hier zijn immers parlementsleden bij elkaar, die straks, 
in hun hoedanigheid van leden der nationale parlementen, de ministers ter 
verantwoording kunnen roepen, en aan wier deskundig oordeel door de 
andere afgevaardigden grote waarde zal worden toegekend. 

Voor een deel hangt de betekenis van de interparlementaire raad natuur
lijk af van de onderwerpen, die het behandelt. Men zou wellicht een ogen
blik kunnen veronderstellen, dat het Benelux-parlement na zijn beraad
slagingen over het unieverdrag in november 1957, die een hoogtepunt 
vormden in het eerste stadium van zijn bestaan, voorlopig op zijn lauweren 
kon gaan rusten. Maar er is ook sindsdien werk genoeg aan de winkel: 
de regeringen moeten ieder jaar een verslag aan de raad uitbrengen, niet 
alleen over de totstandkoming en de werking van de economische unie, 
maar ook over de culturele toenadering, de samenwerking op het gebied 
van het buitenlands beleid en de eenmaking van het recht in de drie 
staten. Onderwerpen van waarlijk genoegzaam belang voor het nieuwe 
parlement om er regelmatig besprekingen aan te wijden. 

16) Tractatenblad 1958, nr. 18. Op 19 juni 1958 is het wetsontwerp tot goedkeuring 
van dit verdrag bij de Tweede Kamer ingediend. De parlementaire behandeling 
ervan is uiteraard door de politieke gebeurtenissen vertraagd. 
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Mogelijk zal in de toekomst blijken, dat het nieuwe orgaan vooral op 
cultureel en juridisch gebied vruchtbaar werk zal kunnen doen. Hier lig
gen immers, naar het lijkt, grotere mÜ'gelijkheden voor initiatieven van 
volksvertegenwoordigers dan op het terrein van de buitenlandse politiek 
of het economische beleid, waar van oudsher de parlementaire invloed ge
matigd pleegt te zijn. 

Zou - zo kan men zich tenslotte afvragen - het gezag van de raad 
niet zeer versterkt worden, wanneer zijn leden door algemene en directe 
verkiezing werden aangewezen? 

Het is opvallend, dat deze kwestie tÜ't nu toe zo weinig aan de orde 
is gesteld. Bij de besprekingen over de instelling van het parlement van 
de Kolen- en Staalgemeenschap en zijn opvolger, het Europese Parle
ment, is dit punt telkens opnieuw in het geding gebracht, en naar men 
weet ligt het in de bedoeling, voor dit parlement tot rechtstreekse alge
mene verkiezingen te komen, al zal er nÜ'g wel wat water naar de zee 
vloeien voor het zover is. Ten aanzien van de Beneluxraad wordt echter 
zelfs de wens naar zulke verkiezingen nauwelijks gehoord en het instel
lingsverdrag rept er ook met geen woord over. 

N u is dit wel te verklaren: zo lang de raad niet anders dan een advies
orgaan is, lijken directe verkiezingen niet onbedenkelijk. De gehele, veel 
geld, tijd en propaganda vereisende verkiezingsprocedure, is te zwaar, 
te gewichtig, als het gaat om een lichaam, dat geen werkelijke bevoegd
heden heeft in deze zin bv., dat het zijn tegenspeler met een votum van 
wantrouwen naar huis zou kunnen sturen, of dat het op eigen gezag in 
de hem ter beoordeling voorgelegde verdragen veranderingen zÜ'u kunnen 
aanbrengen. 

Ook ligt het voor de hand, dat bij verkiezingen voor het Benelux
parlement de nationale gevoelens de kop op zouden steken, dat op de 
nationale belangen en op de kwaliteiten der landelijke afgevaardigden alle 
nadruk zou vallen - op zichzelf een lofwaardige zaak, maar minder als 
het gaat om de verkiezing van een lichaam, dat berust op de gedachte van 
een eigen zelfstandig Benelux-belang, en dat zich dan ook met opzet niet 
verdeeld heeft in nationale delegaties, maar in drie principieel-politieke 
fracties, die door de natiÜ'naliteiten heen lopen: een christelijk-democra
tische, een socialistische en een liberale. 

De tijd schijnt dus nog niet rijp voor Benelux-verkiezingen. Het 
drie-landen-parlement zal daartoe eerst meer bevoegdheden moeten heb
ben, en de bevÜ'lkingen zullen zich hun onderlinge verbondenheid en hun 
gemeenschappelijke belangen sterker bewust moeten zijn. 

Zolang dit nog niet het geval is, zal het beter zijn de methode te blijven 
volgen, welke in het Brusselse verdrag is overeengekomen: aanwijzing 
van de leden uit en door de drie ,nationale parlementen. 

IV. Ten besluite. 
De antirevolutionairen zijn steeds krachtig opgekomen voor het eigen 

recht der regering. Maar met niet minder volharding hebben zij van 
oudsher gepleit voor een gezonde invloed van de bevolking op het 
regeringsbeleid. Groen van Prinsterer, die geen mens zal verdenken 
van zelfs de minste sympathie voor de gedachte der volkssouvereiniteit, 
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prees het parlement als "de pols der natie", welke voortdurend door 
het Gouvernement gevoeld moest kunnen worden, en hij beschouwde 
het als "het groote, het niet genoeg gewaardeerde voorregt" van onze natio
nale regeringsvorm, "dat hier telkens de wensch, het verlangen, het ge
voelen der Natie kenbaar kan worden gemaakt". Hij zag dan ook in 
"een ruime invloed der burgerij" een echt-Nederlands beginsel, hetgeen 
in zijn mond een zeldzame lof betekent 17). 

De eis van een "rechtmatige volksinvloed", gecodificeerd in een van 
de artikelen van ons begi.nselprogram, waarin sedert 1878 geen enkele 
wijziging is aangebracht, mag doen verwachten, dat ook van antirevolutio
naire kant de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad met gevoelens 
van welwillendheid zal worden begeleid en dat er ook in onze kring een 
oprechte - wat niet uitsluit een kritische - belangstelling aan de dag 
zal worden gelegd voor dit jonge parlement der drie kleine staten. 

's-Gravenhage, 5 mei 1959. 

* 
DE DIALECTISCHE THEOLOGIE VAN ABRAHAM KUYPER 

DOOR 

DR. S. J. RIDDERBOS 

Op dit onderwerp promoveerde eind 1957 dr. W. H. Velema aan 
de Vrije Universiteit tot doctor in de theologie met een proefschrift ge
titeld De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper *). De redactie 
van dit tijdschrift verzocht mij een beschouwing aan genoemd boek te 
wijden en daarbij vooral aandacht te schenken "aan die facetten van 
het onderwerp, welke van belang zijn voor de christelijke politiek". Met 
name dit laatste lijkt op het eerste gezicht geen eenvoudige zaak. De 
dissertatie. van dr. V elema· draagt een specifiek theologisch karakter en 
het onderwerp der christelijke politiek wordt in dit boek (voorzover ik 
mij herinner) niet eens genoemd, komt er in ieder geval niet expliciet aan 
de orde. De lezers. van dit artikel mogen het daarom vergeven, wanneer 
allereerst de theologie overhoop wordt gehaald, zoals ook het geval was 
in de artikelen van dr. S. U. Zuidema, die enige jaren geleden in ditzelfde 
politieke orgaan verschenen over Gemene gratie en Pro Rege bij dr. 
Abraham Kuyper (januari-maart 1954). 

Toch veronderstelt de redactie in haar verzoek terecht, dat de theologie 
uit dr. Velema's boek te maken heeft met "de studie der antirevolutionaire 
beginselen" van haar blad. Zeker bij Kuyper zijn theologie en politieke 
beginselen uiterst nauw met elkander verbonden. Ook zonder dat het er 
bij wordt gezegd komen Kuypers politieke gedachten ons nader, wanneer 
wij ons in zijn theologie verdiepen. Maar om "de souvereiniteit in eigen 

17) Deze citaten (uit Adviezen, dl. I, blz. 48 en dl I1, blz. 139) zijn ontleend aan 
dr. H. Smitskamp, Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen? ('s-Gra
venhage, 1945). 

*) Uitgave van Uitgeverij Van Keulen N.V., 's-Gravenhage. Prijs f 8,90. 
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kring" toch niet helemaal te vergeten, zullen wij bijz~>ndere aandacht 
schenken aan het vraagstuk dat een .christen-politicus toch wel zeer speciaal 
ter harte moet gaan: de relatie van algemene en bijzondere genade. 

Overzicht 
Het is evenwel niet mogelijk en billijk Velema's beschouwingen in 

dezen uit zijn boek te lichten zonder een totaal~beeld van zijn dissertatie 
te hebben geschetst en de achtergrond te hebben getekend, waartegen hij 
Kuypers ideeën over gemene gratie en particuliere genade meent te moeten 
zien. Het is nl. het boeiende van zijn werk (of het een verdienste is zullen 
we nog nader onderzoeken), dat Velerna de theologie van Kuyper onder 
één noemer brengt en dat hij overal hetzelfde grondmotief op het spoor 
meent te zijn. 

Velerna ziet de structuur van Kuypers theologie als van dialectische 
aard, hij noemt de dialectiek zelfs het "grondschema" van deze theologie 
(blz. 142, vgl. blz. 234). Wij volgen Velema's voorbeeld wanneer wij 
voorshands onbeslist laten, wat hier onder dialectiek moet worden ver
staan, en wij willen eerst op de twee polen letten, waartussen Kuy:pers 
gedachten zich volgens onze auteur bewegen en waartussen dan de ge
noemde dialectiek zou bestaan. 

De grote fout van Kuyper ligt 1) in zijn scheppingsleer, een fout die 
zich wreekt en herhaalt in al de uitlopers van zijn theologie. Kuyper hand
haaft ook de bekende tweedeling, de dichotomie tussen ziel en lichaam, 
maar veel belangrijker voor zijn theologie is de tweedeling tussen in- en 
uitwendig. Deze tweedeling is ook van toepassing op wat wij het "in
wendige" en het "uitwendige" plegen te noemen, geldt dus zowel de 
"ziel" als het "lichaam" en houdt bovendien bij de mens niet halt maar 
strekt zich tot de 'ganse schepping uit. Het inwendige (ook wel "kern" 
genoemd) is het levensprincipe, het organisme, de logos, het wezen van 
ieder schepsel. En dit inwendige wordt nu met het uitwendige (de stof, de 
omtrek) verbonden zodat het wezen (de essentia) ook in de aardse ver
schijningsvorm, ook in de existentie treedt. 

Deze tweedelige scheppingsleer vindt haar achtergrond in Kuypers ge
dachten over God en we moeten daarom zijn "theologie" (in engere zin) 
een ogenblik bezien. Kuyper "omschrijft de verhouding van de Vader en 
de Zoon met de termen zijn en zelfbewustzijn" (blz. 219). Weliswaar 
identificeert Kuyper niet (zoals het idealisme) de Zoon zonder meer met 
Gods zelfbewustzijn. De zelfstandigheid van de Vader en de Zoon tegen
over elkaar en de eeuwige Godheid van de Zoon worden door hem gehand
haafd. Maar toch is de Zoon in ieder geval ook het zelfbewustzijn Gods, 
Hij is de Logos, het Woord (Joh. 1) en deze Logos schijnt bij Kuyper 
soms met Gods eeuwige raad samen te vallen. 

Het verband tussen deze hoge bespiegelingen en onze aardse schepping 
ligt niet ver als wij bedenken "dat de dingen eeuwig in God bestaan" 
(blz. 220), want dit betekent in· deze Godsleer dat ze in de Logos hun 
wezen, hun essentia (het "inwendige"!) hebben. Het uitwendige van de 
schepping (de stof in de ruimste zin van het woord) wordt voortgebracht 

1) Bij het thans volgende overzicht (vgl. vooral blzz. 219-246) laten wij kort
heidshalve na er telkens bij te zeggen, dat dit de visie van dr. Velema is. 
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door de Vader, maar het inwendige (het vormend levensprincipe ) is uit 
de Zoon door de Heilige Geest (de logos uit de Logos). De Zoon wordt 
daarom dan ook "Scheppingsmiddelaar" genoemd. 

Velerna is van mening, dat Kuyper zich in dit alles niet aan het idealisme 
ontworsteld heeft, en hij denkt bij dit oordeel aan Kuypers visie op de 
schepping als een zelfbeperking Gods en aan zijn beschouwingen over 
het eeuwig bestaan van de essentia der dingen. De laatste gedachte eer
biedigt niet de grens tussen Gods eeuwig besluit en de executie daarvan 
in de tijd en is daarom moeilijk als een gereformeerde interpretatie van 
de raad Gods te zien. Scheppen is in gereformeerde zin iets anders dan 
een eeuwige essentie te verbinden met een geschapen stof. Weliswaar 
was Kuypers bedoeling gereformeerd (het wordt herhaaldelijk en als uit 
den treure verzekerd I). En het bleef ook niet bij een bedoeling, want de 
idealistische werkelijkheidsbeschouwing werd door hem gecorrigeerd door 
te leren, dat de stof geschapen en niet eeuwig is. "Maar de gereformeerde 
bedoeling heeft het niet-gereformeerde schema niet overwonnen. Hier ligt 
de bron van alle spanningen in Kuypers theologie... Aan de schering 
van een idealistisch getint scheppingsbegrip heeft hij overal een gerefor
meerde inslag gegeven" (blz. 245). 

Kuypers scheppingsleer wordt dus door de grote tweedeling van in- en 
uitwendig (in de boven omschreven zin) bepaald en de twee polen van 
deze tweedeling staan in een dialectische verhouding tegenover elkaar. Op 
de achtergrond van al Kuypers tegenstellingen staat de tegenstelling God
niet God. Deze dialectiek tussen God en de schepping loopt "via het 
wezen der dingen in de Logos" (blz. 222). De schepping komt voort uit 
de dialectiek Logos en essentia. Geheel anders dan de Zoon (LOgos) heeft 
de Heilige Geest in de eeuwige raad geen plaats, maar Kuyper geeft de 
Heilige Geest in zijn scheppingsleer wel een wezenlijke positie. Al brengt 
Hij niet de stof voort (het werk van de Vader), evenmin het levens
beginsel of levenskiem (het werk van de Zoon), zo vindt de Heilige Geest 
zijn eigen werkterrein in de verbinding van deze beide. In die zin is de 
Heilige Geest de Vivificator, de verwekker en onderhouder van het leven. 

Uit de genoemde tweedeling in de scheppingsleer volgt nu dat Kuyper 
bij de mens kan onderscheiden tussen wezen en natuur. Er is een sub
stantiële analogie tussen God en mens, omdat hij geschapen is door het 
Woord. Het wezen van de mens draagt dan ook nog altijd de sporen 
van het beeld Gods al is zijn natuur verdorven. Hiermee is ook buiten 
het kindschap Gods om de aanwezigheid bij de mens van een positieve 
relatie tot God gesteld. 

Met deze twee lijnen in het beeld Gods correspondeert de gedachte 
van een dubbele genade: de gemene en de particuliere gratie. Voorzover 
de relatie tussen God en mens verbroken is, geschiedt het herstel door 
de particuliere genade der wedergeboorte. Daarnaast is er echter ook na 
de zondeval op grond van de analogie tussen God en mens een positieve 
relatie en hier ontmoeten wij de gemene gratie 2). Zoals deze analogie 
geheel buiten het kindschap Gods om kan gaan, zo kan ook de gemene 
gratie buiten de particuliere genade om werken ter ere Gods. Op dit 

2) Wij interrumperen: de gemene gratie heeft dus betrekking op de kern (het 
inwendige) en niet op de omtrek? 
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ontisch substraat rust bijv. de mogelijkheid van het gebed (denk aan het 
gemeenteraadsgebed I), dat ook zonder wedergeboorte een positieve waarde 
bezit. Het is te danken aan Kuypers gereformeerde denken, dat hij hier 
wel van genade (gemene gratie) spreekt en hij verschilt hier beslist van 
Thomas en de scholastiek met haar schema natuur-genade. Maar omdat 
Kuyper de gemene gratie door zijn leer van de analogie te nauw aan de 
schepping bond, is h~t moeilijk in te zien, waarin het nieuwe van dit 
genadig handelen Gods bestaat. De relatie gemene gratie - particuliere 
genade is daarom uiteindelijk .dezelfde als de relatie natuur - genade. 

Kuyper kon er op deze wijze niet aan ontkomen, gemene gratie en 
particuliere genade dialectisch tegenover elkaar te stellen. "Ze staan soms 
dan ook exclusief ten opzichte van elkaar" (blz. 226). Terwijl de gemene 
gratie zich bepaalt tot het tijdelijke leven, redt de particuliere genade 
geestelijk en eeuwig. Afgedacht van de geboorte der uitverkorenen kan 
de particuliere genade geheel buiten het zichtbare omgaan. Daarentegen 
heeft de gemene gratie een zelfstandig doel en richt zij zich op de ont
plooiing der scheppingspotenties. 

In deze dialectiek ligt de oorzaak van veel verwarring. In de Schrift 
wordt het herstel door de genade niet in tweeën gedeeld, maar betreft het 
zowel lichaam als ziel. Zo kan Kuyper het nooit stellen, omdat krachtens 
de "wezenlijke" analogie tussen God en mens een deel der schepping 
genoeg heeft aan een niet-zaligmakende genade, die buiten het kruis van 
Christus omgaat. Wel heeft Kuyper "aan deze dialectiek een gerefor
meerde wending willen geven door particuliere genade en gemene gratie 
op elkaar betrokken te laten zijn" (blz. 227). Op deze wijze wilde hij zich 
van het spiritualisme ver houden. De gemene gratie komt niet zonder 
de particuliere genade tot haar hoogste ontplooiing en de laatste kan niet 
zonder de eerste, omdat de schepping dichotomisch bestaat. Daarnaast 
heeft de gemene gratie toch ook een zelfstandig bestaan. Kuyper zocht 
het geheim van een gereformeerde verzoening tussen gemene en parti
culiere gratie in een dialectische polariteit en deze dialectiek is wezenlijk 
voor Kuypers theologie. 

Het is te begrijpen, dat Kuyper het elimineren der gemene gratie zag 
als een dopers gevaar en de particuliere genade wordt inderdaad spiri
tualistisch als de gemene gratie uit Kuypers theologie wordt weggesneden. 
Maar op deze wijze wordt het dopers systeem benaderd vanuit Kuypers 
eigen problematiek, vanuit de dialectiek tussen particuliere genade en 
gemene gratie. En door deze onzuivere problematiek gaf Kuyper de 
Dopersen op een kardinaal punt gelijk. 

Wat nu de eenheid tussen de twee polen van deze dialectiek betreft, 
vindt Kuyper de eenheid van gemene gratie en particuliere genade in 
de Tweede Persoon, die zowel Scheppings- als Verlossingsmiddelaar is. 
Velema heeft er geen bezwaar tegen (integendeel I) dat Kuyper de eenheid 
zoekt in het Goddelijk Wezen. Maar wel ontmoet het bij hem bezwaar als 
de verlossing wordt verbonden met en daardoor zelfs ten dele gefundeerd 
op de oorspronkelijke verhouding tussen Scheppingsmiddelaar en schep
sel. We komen dan in de sfeer van "logische" noodzakelijkheden, die het 
uitzicht verduisteren op Gods souvereine, onnaspeurlijke handelen. 

Al de problemen rondom het scheppingsbegrip en de relatie tussen 
Scheppings- en Verlossingsmiddelaar keren terug bij de leer van de raad 
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Gods. Kuyper ziet in het raadsbesluit Gods zelfhandhaving tegenover 
satan. Krachtens Kuypers scheppingsbegrip is daarmee een dubbele ge
nade gegeven. Zijn monistische conceptie van de raad Gods heeft tot 
consequentie, dat Kuyper uiteindelijk niet gebruiken kan wat buiten de 
dialectische eenheid van gemene gratie en particuliere genade valt. De 
kerk is het eigenlijke mensengeslacht en wie het adhesievermügen mist, 
valt als de bolster af van de vrucht. In zulke beeldspraak werkt de ver
vluchtiging van het historische na, die aan het idealisme eigen is en dit 
is beslist iets anders dan de gereformeerde leer der verwerping. 

Düor Kuypers tweedelige scheppingsleer wordt vervülgens ook zijn 
Christologie bepaald. Zoals de essentia der schepping eeuwig in de LogO's 
bestaat, zo bestaat in de Verlossingsmiddelaar de nieuwe mens, van eeuwig
heid gerechtvaardigd en geheiligd. Hierdoor verliest Christus' historisch 
heilswerk zijn cünstitutieve betekenis voor het wezen der particuliere 
genade. Dit heilswerk is alleen noodzakelijk wegens de zichtbare kant van 
de schepping: door het kruis moet Gods recht in het zichtbare worden 
uitgevoerd. Maar de kiem van het nieuwe leven wordt buiten het kruis 
om geconstitueerd. "De historie is niet bepalend voor het wezen der 
dingen, ook niet voor dat der particuliere genade." In de Schrift is de 
historie echter "méér dan een ontvouwing in de werkelijkheid van wat 
wezenlijk reeds eeuwig bestond" (blz. 231). 

Het dialectische schema van gemene en particuliere gratie vinden wij 
opnieuw bij Kuypers visie op het koningschap van Christus. In dit 
koningschap keert het koningschap van Adam terug. Christus' menselijke 
natuur is tüt haar hoogste ontplooiing gebracht door de indirecte werking 
der particuliere genade op de gemene gratie. Zo is Christus het nieuwe 
Hoofd van de mensheid. . 

Ter afronding nog enige opmerkingen over de wijze, waarop de dialec
tische structuur van Kuypers theologie zich openbaart in zijn opvatting 
van de heilsorde en in zijn visie op de genademiddelen. 

De gedachte van de verbinding tussen essentie en stof vindt haar 
analogie in Kuypers wedergeboorteleer, volgens welke de genade der 
wedergeboorte in kiem in de mens wordt ingebracht en dan in het uit
wendige moet uitkümen. EvenzO' werkt Kuypers scheppingsleer door in 
zijn mening, dat de mens van eeuwigheid af gerechtvaardigd is door zijn 
deelgenüotschap aan Christus. Op deze wijze is de rechtvaardiging van 
de goddelüze echter niet te handhaven. 

De spanning tussen wezen en werkelijkheid doet zich ook gelden bij de 
beschouwing der genademiddelen. Het aanwezig genadewerk is "het ver
borgen wezen van de uitwendige genademiddelen" (blz. 241). Schrift, 
prediking en sacramenten zijn slechts van nut als er een kiem aanwezig 
is, die ontplooid kan worden. De genoemde spanning tussen essentie en 
existentie is uiteindelijk die tussen het werk van de Heilige Geest en dat 
van Christus. Kuyper laat de genademiddelen niet bepaald zijn door 
Christus' werk en belüfte (de buitenkant) maar door het werk van de 
Heilige Geest (inwendig). Men vervalt zo in subjectivisme en kan er niet 
aan ontkomen een schijndüop te leren. Op deze wijze würdt ook het ge
tuigenis van de Heilige Geest als de grond voor het Schriftgelüof gezien. 
Daarentegen kenden de Reformatoren en de belijdenisgeschriften geen 
wedergeboorte zonder het Woord. Kuyper kan zich geen onmiddellijke 
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gemeenschap met God denken dan alleen via de levenskiem, die zonder de 
Geest door de Zoon geschapen wordt. Pas als die kiem bestaat kan de 
Heilige Geest gaan werken om haar in stand te houden. Het woord heeft 
hierbij geen enkele taak en krijgt eerst een functie als de kiem tot ont
plooiing en bewustzijn komt. Aldus werd Kuyper door zijn scheppings
leer verhinderd een voluit gereformeerde leer van de Heilige Geest op 
te bouwen. Weliswaar ruimde hij in zijn theologie een grote plaats voor 
de Heilige Geest in, omdat hij Gods souvereiniteit wilde eren. Maar 
omdat het leven ontstaat door de Zoon, niet door de Geest, neemt de 
Logos in Kuypers theologie de centrale plaats in. 

Kritiek 
Gelijk gezegd vinden wij het boeiende van deze dissertatie hierin, dat 

dr. Velema heel Kuypers theologie door de grote dialectiek inwendig 
(essentie) - uitwendig (existentie) bepaald ziet. We begrijpen dan ook 
niet dat deze hoofdgedachte van het boek niet in de titel werd uitgedrukt. 
Weliswaar komt ook Kuypers leer van de Heilige Geest in dit breder 
verband aan de orde, maar dit geldt evenzeer van de andere loci der dog
matiek, die vrijwel alle ook ter sprake komen. Met hetzelfde (of nog 
meer) recht had het boek kunnen heten "de leer van Christus, of: van de 
schepping, of: van de openbaring, bij Abraham Kuyper". 

De auteur heeft op een respectabele wijze Kuypers omvangrijk oeuvre 
bestudeerd en het doet prettig aan, dat hij noch uitsluitend de loftrompet 
noch alleen het hakmes hanteert. Men krijgt echt de indruk, dat "sine 
ira et studio" geschreven is en dat er oprecht naar de grootst mogelijke 
objectiviteit is gestreefd. Velema heeft ernstige kritiek, maar hij haast 
zich telkens een andere, meer aanvaardbare lijn bij Kuyper aan te wijzen. 
In deze poging tot objectiviteit worden Kuypers goede, gereformeerde 
bedoelingen naar onze smaak (zoals we opmerkten) wel wat al te vaak 
onderstreept. 

Al met al worden we over Kuyper weer aan het denken gezet. Onge
twijfeld niet alleen van historische waarde, omdat zijn gedachten tot op 
heden doorwerken - niet het minst in het vraagstuk van christelijke 
politiek. De dialectiek (in de zin van gesprek I) over het door Kuyper ge
strooide zaad wordt op deze wijze weer wakker geroepen en wij zouden 
Velema's these met enige antithetische opmerkingen willen beant
woorden. 

N aar onze mening wordt het boek getypeerd door een zekere slordig
heid en geeft het niet voldoende blijk van een juist onderscheidingsver
mogen. Velerna heeft de regel "Qui bene distinguit ... " o. i. te weinig be
tracht. Ons hoofdbezwaar hangt hiermee samen en wij willen eerst enige 
kleinere voorbeelden van onnauwkeurigheid ook in het onderscheiden 
noemen, om daarna op de kern der zaak in te gaan. 

Op blz. 26 staat, dat Kuyper het eigenlijk geen juiste formulering vindt 
het geloof een habitus van de menselijke natuur te noemen. De desbe
treffende passage in de Encyclopaedie leert echter, dat Kuyper dit zegt 
van de aangeboren Godskennis, die hij juist van het geloof wil onder
scheiden. 

Velerna beweert, dat er volgens Kuyper in de logische actie door de 
zonde geen verandering kwam (blz. 28). Slaat men de Encyclopaedie 
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op bij de plaats, waarnaar verwezen wordt, dan kan men hele bladzijden 
lezen, waar juist het tegendeel wordt betoogd. 

We vernemen op blz. 221, dat het niet duidelijk is wat Kuyper precies 
met de term Scheppingsmiddelaar bedoelt. Daarentegen hoort Van Ruler 
zich enige bladzijden later toevoegen, dat deze term bij Kuyper een vaste 
inhoud heeft en we weten wat we er aan hebben (blz. 236). 

In dit verband kan ik ook even ingaan op enige bezwaren van de schrij
ver gericht aan mijn adres. Ik zou ten onrechte zeggen, dat volgens 
Kuyper de drie Personen in het besluit een eigen plaats hebben (blz. 49). 
Er staat evenwel op de geciteerde bladzijde van mijn proefschrift, dat 
aan ieder der drie Personen Zijn eigen werking wordt toegekend. Hier
mee wordt duidelijk (vgl. blz. 87) op de uitgaande werken Gods en niet 
(zoals Velema veronderstelt) op Zijn inblijvende daden gedoeld. 

Van mijn bewering, dat het begrip christelijke cultuur meer dan bij 
Kuyper geschiedt door het dogma der rechtvaardigmaking moet worden 
bepaald, maakt Velema dat ik Kuypers gemene-gratie-leer vanuit de recht
vaardiging wil corrigeren (blz. 234). Dat laatste was nu juist niet mijn 
bedoeling en ook uitdrukkelijk zo niet gezegd! Geen wo.nder dat Velema 
op deze wijze een tegenstrijdigheid in mijn gedachten kan constateren: 
tussen het zgn. "protest tegen Kuypers gemene-gratie-leer als te zeer 
opgebouwd vanuit de heiliging, en een weigering om haar rechtsgrond te 
zoeken in het kruis" (blz. 235). Deze tegenstrijdigheid vervalt echter 
als men bedenkt, dat dit door Velema genoemde protest door mij nooit 
is geuit. 

Kan men dit alles nog onder "kleingoed'" rangschikken, het wordt 
ernstiger als in de grondtendens van het boek dit gebrek aan distinctie 
zich openbaart. De (of tenminste: een) hoofdstelling van Velema is, dat 
Kuypers theologie een dialectisch karakter vertoont. Omdat het begrip 
dialectiek in verschillende zin kan worden gebruikt, had men van de aan
vang af een omschrijving mogen verwachten van de betekenis, die de 
auteur er aan hecht. Volgens onze aantekeningen duikt het woord 
"dialectiek" zonder nadere definiëring op blz. 20 op. Het wordt dan her
haaldelijk op deze wijze verder gebruikt, totdat op blz·. 124 voor deze term 
plotseling verwezen wordt naar het genoemde artikel van Zuidema. Raad
pleegt men dit artikel op de geciteerde plaats, dan geeft dit ook al geen 
uitsluitsel, omdat Zuidema de inhoud van de term daar evenmin expli
ceert. Enig meer houvast krijgen we als Velema (weer verderop) van dia
lectiek in een bepaald verband zegt, dat het "met twee woorden spreken" 
is (blz. 132). Nu interesseert ons de vraag, of deze "twee woorden" der 
dialectiek elkander volgens Velema uitsluiten, dus (in dit geval bij Kuyper) 
als ja en neen, als these en antithése tegenover elkander staan. In dit 
geval zou de dialectische structuur van Kuypers theologie betekenen, dat 
deze theologie principieel de tegenstrijdigheid aanvaardt, omdat de waar
heid niet slechts in twee woorden, maar alleen in twee elkander uit
sluitende en opheffende woorden benaderd zou kunnen worden. 

We zouden dan weer een Kuyper van de antithese voor ons zien, maar 
wel· in een geheel andere zin dan waarin gewoonlijk aan deze man der 
antithese wordt gedacht! Een enkele maal schijnt Velema in deze richting 
te denken. Hij beweert, dat bij Kuyper de verhouding tussen gemene en 
particuliere genade een dialectische is, en voegt er dan ergens aan toe: 
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"Ze staan soms dan ook exclusief ten opzichte van elkaar" (blz. 226). 
Door de woorden ~ "dan ook" schijnt het elkaar-uitsluitende ("exclusief) 
tot het wezen der dialectiek te worden gerekend, hoewel de aanduiding 
"soms" in dezelfde zin ook al weer in een andere richting wijst. Wij 
menen echter dat Velerna bij "dialectiek" doorgaans aan twee polen denkt, 
die elkaar zowel afstoten als aantrekken maar toch niet uitsluiten. Deze 
mening van ons is niet zo zeer gegrond op het feit, dat de termen, waar
tussen volgens Velerna bij Kuyper een dialectische verhouding bestaat, 
elkander o. i. helemaal niet weerspreken - want Velerna zou hier anders 
over kunnen denken. Maar wij komen tot deze interpretatie van het woord 
dialectiek op grond van de (overigens schaarse en verspreide) gegevens, die 
hij hier en daar zelf verschaft. Hij spreekt over "de beide polen van 
Kuypers theologie" (blz. '190, vgl. blz. 29). "De dialektiek kent twee polen" 
(blz. 236). "Het wezen van de dialektiek wordt gevormd door de weder
kerige betrokkenheid van beide" (blz. 199). Er is sprake van een "dialek
tische polariteit" tussen gemene en particuliere genade (blz. 227, 228). Het 
woord "spanning" is niet van de lucht. En we denken vooral aan de wijze 
waarop de zgn. dialectische relatie tussen particuliere genade en gemene 
gratie nader beschreven wordt: het is volgens Velema een verhouding 
van wederzijdse afstoting en aantrekking tegelijk (vgl. blz. 226 vv.). 

Omdat we veel te breed zouden worden als we al de dialectische span
ningen kritisch bespraken, die zich naar Velema's mening in de theologie 
van Kuyper openbaren, willen we ons tot twee punten beperken, die 
voor de schrijver o. i. toch wel fundamenteel zijn. Wij behandelen 
allereerst de tweedeling in Kuypers scheppingsleer, de dialectiek tussen 
inwendig en uitwendig, wezen en verschijning. Deze scheppingsleer uit 
zich immers volgens de auteur in alle andere spanningen van Kuypers 
denken. Vervolgens willen wij onze belofte inlossen om aan 'de relatie 
particuliere genade - gemene gratie speciale aandacht te schenken -
een vraagstuk, dat voor een "christelijke politiek" van zeer directe be
tekenis blijft. 

Scheppingsleer 
Velema is dan (zoals we zagen) van mening, dat Kuyper er een twee

delige scheppingsleer op na houdt. Ieder schepsel bestaat uit organisme 
(de levenskiem) en stof, de uitwendige openbaringsvorm van het wezen. 
"Voor Kuyper is scheppen dus het doen ontstaan van de stof en het 
daarmee verbinden van het levensbeginsel, dat reeds in God zijn essentie 
had" (blz. 77). Kuyper is hierbij niet aan het gevaar van (wijsgerig) 
idealisme ontkomen, omdat de historie op deze wijze slechts de open
baring wordt van wat reeds eeuwig bestaat. 

Voor deze tweedeling stof - organisme gaat Velema uit (blz. 70) van 
een passage uit De gemeene gratie. Inderdaad spreekt Kuyper daar over 
deze beide bestanddelen, maar hij zegt van beide (van het organisme even
goed als van de stof) dat ze geschapen zijn: "Dat organisme lag in de 
kiem, en die kiem kwam uit het zaad, en dat zaad schiep God van den 
aanbeginne" . Het strijdt dus tegen Kuypers eigen (ook door Velerna 
geciteerde) woorden, wanneer de bedoelde tweedeling in de schepping 
aldus wordt geïnterpreteerd, dat het ene deel wel en het andere niet in 
de tijd zou zijn geschapen en ontstaan. 
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Het is een heel andere vraag, of er geen idealisme dreigt bij de be
wering, dat alle dingen reeds eeuwig bestaan. Velema citeert (blz. 60) 
van Kuyper: "Het wezenlijke, dit is de essentia, blijft eeuwig in God; 
in ons wordt dit wezenlijke slechts temporale en creatuurlijk tot existentie 
gebracht, verwezenlijkt." Wij merken op grond van het bovenstaande 
allereerst op, dat het organisme niet met Velema (vgl. blz. 220) ge
identificeerd mag worden met het wezen, de essentie der schepping. Maar 
is het nu wel juist, als Velema opmerkt, dat de gedachte over het eeuwig 
bestaan van de essentia "moeilijk als een gereformeerde interpretatie van 
de raad Gods·" te zien valt en dat hiermee "de grens tussen het besluit 
en de executie van het besluit in de tijd" overschreden is (blz. 222)? 
Wordt aldus de historie niet bijkomstig en slechts de openbaring van 
wat reeds lang bestaat? 

Op dit punt zouden wij inderdaad het (door Velema zo geliefde) woord 
"spanning" willen gebruiken. Alleen achten wij deze spanning niet iets 
specifieks voor Kuypers denken maar onvermijdelijk voor iedere theo
logie, die zowel Gods eeuwig besluit als de waarde van de historie in 
rekening wil brengen (vgl. het oude probleem praedestinatie - menselijke 
vrijheid). Had Velema gelijk, dat voor Kuyper slechts een deel der schep
ping (de stof) in de tijd is ontstaan, dan kon men met hem spreken 
van een illegitieme overschrijding van de grens tussen het besluit en de 
executie daarvan. Aangezien deze interpretatie echter door ons als 
onnauwkeurigheid werd afgewezen, houden wij bij Kuyper geen andere 
spanning over dan die, waaraan geen enkele gereformeerde theologie ont
komt en waarvoor Velema ook geen oplossing biedt. 

De gereformeerde theologie heeft nu eenmaal te sturen tussen de Scylla 
van het idealisme en de Charybdis van het historisme. Het laatste gevaar 
is momenteel in onze existentialistische tijd ook voor het huidige gerefor
meerde denker acuter dan het eerste, ondanks een nominale erkenning van 
het "eeuwig raadsplan" . En V elema maakt bij zijn waarschuwingen tegen 
Kuypers idealistische tendenties helemaal niet duidelijk wat hij dan wel 
wil. Het is best mogelijk en aannemelijk, dat Kuyper in zijn vormgeving 
van de gereformeerde leer van de raad Gods befinvloed is door 19de
eeuws idealisme, zoals het tegenwoordig in de mode is te smalen op wat 
naar Griekse ontologie riekt. Maar is de gedachte (niet slechts de be
doeling die daar achter zit), dat alle dingen naar hun essentia eeuwig 
in Gods raad bestaan, werkelijk iets anders dan de gebruikelijke (ook door 
Velema blijkbaar onderschreven) leer der voorkennis en voorbepaling 
Gods? 

Velema beweert, dat de historie dan toch maar "bijkomstig" door 
Kuyper wordt genoemd (vgl. blz. 197). Hier wreekt zich echter o. i. weer 
het te weinig "onderscheidenlijk" lezen, dat wij bij de auteur voort
durend menen te constateren. Inderdaad zegt Kuyper letterlijk (en Velema 
beroept zich er op (vgl. ook blz. 60): "de geschapen kosmos is bijkomstig 
bij het besluit" (Locus de Deo lIl, 45). Evenwel gaat het blijkens het 
redeverband Kuyper hier er om, Gods zelfgenoegzaamheid tegenover de 
kosmos te handhaven (toch wel anti-idealistisch I). Gods besluit is ident 
met de besluitende God en in relatie tot dit besluit heet de kosmos bij
komstig, d. w. z. niet het primaire maar het er-bij-komende. O. i. wordt op . 
deze wijze de historie allerminst gedevalueerd, niet-za-belangrijk, bijkom-
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stig (in de gebruikelijke zin) genoemd, maar ~ij wordt hier wel tot haar 
juiste proporties teruggebracht. 

Particuliere genaxie en gemene gratie 
Parallel met Kuypers tweedelige scheppingsleer loopt volgens Velema 

zijn visie op de relatie tussen gemene gratie en particuliere genade (vg!. 
blz. 129). Ook deze verhouding is een dialectische en Velema betoogt dan 
ook dat deze beide polen enerzijds elkander afstoten, ja zelfs uitsluiten, 
maar anderzijds toch ook weer ten nauwste op elkaar betrokken zijn. 

Wij geven onmiddellijk toe, dat Kuyper gemene gratie en particuliere 
genade streng van elkander onderscheiden heeft, maar wij achten het 
onjuist met Velema te stellen, dat er ten dele een antithetische verhouding 
tussen beide zou bestaan. Velema betoogt in navolging van Zuidema, dat 
volgens Kuypers ene lijn de particuliere gratie "eigenlijk niet gericht (is) 
op het terrein van het tijdelijke leven, noch op het gebied van de zicht
bare dingen", terwijl de gemene gratie dan "haar bestemming binnen de 
tijdelijke werkelijkheid der tastbare dingen" vindt (blz. 125). In dit ver
band wordt dan van een "tegenstelling" tussen beide gesproken (blz. 126) 
en gezegd dat ze elkander zouden "uitsluiten" (blz. 131). 

Wij vermogen niet in te zien, waarom er van een tegenstelling, een
elkander-uitsluiten, sprake kan zijn, zelfs al was de interpretatie juist, 
dat de particuliere genade (anders dan de gemene gratie) eigenlijk niet op 
het tijdelijke, zichtbare leven is gericht. Ook in dat geval was hier hoog
stens een onderscheid tussen een verschillend werkterrein aan de orde. 
Men rou eerder kunnen zeggen, dat de beide genadewerkingen elkander 
aanvullen en nodig hebben, dan dat zij elkaar uitsluiten, wanneer men het 
werkterrein van de een tot het tijdelijke en dat van de ander tot het 
eeuwige leven 'beperkt ziet. 

Deze Kuyperinterpretatie zelf achten wij echter een onhoudbare zaak. 
Kuyper zou (tenminste op zijn ene lijn) de particuliere genade buiten 
dit tijdelijk leven hebben gesteld! Indien men één verwijt zou hebben 
verwacht, toch zeker niet dit. Als we nu eens even alle boeken van en 
over Kuyper dicht doen en ons globaal trachten te herinneren wat deze 
man voor zijn dagen betekend heeft, dan staat Kuyper toch immers voor 
ons als de historische figuur, die juist van alle kanten de particuliere 
genade met dit tijdelijk leven in verband heeft gebracht? Of, om het min
der dogmatisch te zeggen: Kuyper was toch immers de man van het 
"Geen duimbreed !", van het "Pro Rege" op alle terreinen van het leven? 
Is dit dan alleen maar een populair Kuyperbeeld en ten diepste mis
verstand? 

N een, zal Velema zeggen, maar dit is de Kuyper van de ene ....lijn en 
men tekent Kuyper niet volledig als men niet tegelijk aan zijn andere 
tendentie (de particuliere genade "eigenlijk" niet op dit leven gericht) 
aandacht schenkt. Ik moet opbiechten, dat ik tegen een dergelijke Kuyper
interpretatie apriori wantrouwig sta, omdat ik mij niet kan voorstellen, 
dat iemand van zijn capaciteiten op dit allesbeslissende punt van zijn 
levensstrijd in aperte tegenspraak (dat wordt het toch?) was men zichzelf. 
De man, die het zijn roeping vond te vuur en te zwaard het "dopers 
gevaar" te bestrijden, kan ik maar heel moeilijk zien als een principiële 
verdediger van een dopers genadebegrip. 
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Laten echter de feiten spreken, die Velema in dit verband naar voren 
meent te kunnen brengen. Het zijn een aantal citaten uit De gemeene 
gratie, in het eerste waarvan Kuyper zegt: "Op zichzelf ligt het eind
doel der Particuliere Genade aan de overzijde van het graf. Haar wit ligt 
in de eeuwigheid en op zichzelve beschouwd kon ze desnoods geheel buiten 
het aardse leven omgaan." We merken allereerst op, dat hier niet (zoals 
in de samenvatting van Velema 3» wordt gezegd: de particuliere genade 
is eigenlijk niet gericht op dit tijdelijk leven. De eigen woorden van Kuyper 
zijn, dat het doel der particuliere genade op zichzelf in de eeuwigheid ligt 
en aldus desnoods buiten dit leven kon omgaan. . 

Hier komt in de tweede plaats bij, dat Kuyper genoemd citaat vervolgt 
met er op te wijzen, dat de particuliere genade toch nooit geheel buiten 
dit aardse leven omgaat, omdat de uitverkorenen eerst geboren moeten 
worden, zullen zij zalig worden. Maar welke gegronde bedenkingen kan 
men dan nog tegen deze redenering inbrengen? Sterven er dan niet vele 
kinderen Gods onmiddellijk na hun geboorte? Komt de particuliere ge
nade ook niet bij hen tot haar doel? En kan de particuliere genade dan 
ook niet "desnoods" verder geheel buiten dit aardse leven omgaan? 

Men vindt het wel eens enigszins vreemd, dat Kuyper zich bij het 
vormen van zijn genadebegrip zoveel met die vroeg stervende kinderen 
bezig hield. Van Ruler schrijft: "Statistisch betoogt K. zelfs ergens, dat 
van de gezaligden ongeveer evenveel onbewust wegsterven (vóór het 
vijfde levensjaar), als bewust" 4). Liever dan van Kuyper de statisticus 
(dat doet Van Ruler trouwens ook niet) zouden we hier van Kuyper 
de pastor willen spreken. Men kan zo van de cultuurvormende kracht 
der particuliere genade vervuld zijn, dat men geen troostwoord meer 
heeft bij een lege wieg. Het kan Kuyper o. i. alleen maar eren, dat hij 
bij zijn spreken over genade en cultuur dit probleem der beroofde ouders 
nooit vergat. Het is een probleem dat in het Nederland van Kuypers 
eigen dagen quantitatief nog veel groter was dan in onze tijd van zuige
lingenzorg. En als wij de huidige "onontwikkelde gebieden" ook theologisch 
willen helpen, dan zullen we in onze genadeleer op het voetspoor van 
Kuyper niet alleen aandacht moeten schenken aan het cultuurprobleem 
(zeker ook ten bate van de toekomst der kinderen), maar niet minder 
aan de vraag van het in het heden wegstervende kind. 

Het is dan ook pastoraal en daarom theologisch correct, als Kuyper 
beweert, dat de particuliere genade op zichzelf desnoods geheel buiten 
het aardse leven kon omgaan. Verder dienen wij te bedenken, dat deze 
o. i. volkomen verantwoorde plaatsbepaling der particuliere genade de 
inzet vormt van een betoog, waarin de betekenis van deze genade voor het 
tijdelijk leven in den brede wordt uiteengezet. Het verwijt van spiri
tualisme, door Van Ruler met kracht geponeerd, door Z uidema en Velema 
ten dele overgenomen (Kuypers éne lijn I) vindt o. i. ten aanzien van de 
feiten van dit geliefde citaat geen betrouwbare grond. 

Natuurlijk voert Velema nog wel andere "bewijzen" voor zijn stelling 
aan. Trouwens zijn Van Ruler en Zuidema hem hierin voorgegaan. We 
hebben aan dit materiaal reeds aandacht geschonken in onze dissertatie 5), 

3) Met de woorden van Zuidema. 
4) Kuypers idee eener Christelijke cultuur, blz. 8. 
5) De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper, blzz. 131-138. 
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waarnaar Velerna in dit verband juist niet verwijst. Mijn bezwaar tegen 
deze these van een hele of halve spiritualistische Kuyper is drieledig: 

Ie. Men doet de woorden zelf van Kuyper geweld aan en interpreteert 
onnauwkeurig. O. i. hebben we dit aangetoond bij het zoëven besproken 
citaat, dat ons een van de sterkste argumenten van Velerna lijkt en waar
mee ook Van Ruler en Zuiderna hun betoog in dezen beginnen. 

2e. Men gaat atomistisch te werk. Als men de gehele Kuyper tracht 
te zien, dan is hij juist de man, die de particuliere genade midden in dit 
aardse leven wilde stellen. Dit was niet alleen de grondtoon van Kuypers 
daden (politiek, universiteitsstichting) maar evenzeer de teneur van 
Kuypers geschriften wanneer hij de verhouding particuliere genade -
schepping uitdrukkelijk aan de orde stelt. Treft men echter bij dezelfde 
schrijver ook uitingen aan, die in een andere richting schijnen te wijzen, 
dan zij men op zijn hoede voor een citatenspel, waarmee men tenslotte 
alles kan bewijzen. Het door Van Ruler (die Zuidema en Velerna hier 
ten dele navolgen) aangevoerde materiaal is ontleend aan De gemeene 
gratie, een werk waarin Kuyper juist niet in de eerste plaats de betekenis 
van de particuliere, maar die van de algemene genade voor het huidige 
leven wil uiteenzetten. Het betoog in De gemeene gratie is evenwel duide
lijk anti-dualistisch als de relatie van particuliere genade en schepping 
ook expliciet aan de orde komt. Er blijven dan nog enkele verspreide 
anders-gerichte opmerkingen over uit een context, die vaak niet speciaal 
op het onderhavige thema is gericht. Is bij zulk een stand van zaken het 
verwijt van een dualistisch particuliere-genade-begrip (Van Ruler) niet 
een onbillijkheid? En als Zuiderna en Velerna hem hierin ten dele bij
vallen door een spiritualistische lijn bij Kuyper te construeren, dan achten 
wij deze lijn inderdaad geconstrueerd: een paar aanknopingspunten vor-
men nog geen lijn! ' . 

3e. Bovendien zouden wij deze (0. i. weinige) aanknopingspunten, 
die nog overblijven om een "doperse" Kuyper te construeren, niet alleen 
als incidentele, ongelukkige uitdrukkingen van een veelschrijver willen ver
goelijken. Natuurlijk, dat ook wel. Kuyper schreef veel en voor een groot 
publiek en het was hem daarbij niet om wetenschappelijke nauwkeurigheid 
maar om het inhameren van een grote gedachte te doen. Maar daarnaast 
spelen o. i. ook nog andere factorep. wel degelijk een rol. De cultuurvor
mende kracht der particuliere genade stond bij Kuyper buiten kijf, maar wij 
vinden het zijn grootheid, dat hij tegelijk voor andere facetten (niet tegen
gestelde lijnen) van de Bijbelse boodschap het oog open hield. We spraken 
daareven over de pastorale Kuyper en we bedoelden dat hij bij al zijn 
cultuurinteresse ook aan de jong stervende kinderen dacht, die niet voor 
de cultuur maar voor de hemel worden geschapen. Wij vullen dit thans 
aan door van de mystieke Kuyper te spreken, die de schat in de hemel 
niet wilde vergeten en in dit verband (nog wel in Pro Rege) over een 
"heilig beginsel" in de doperse mij ding sprak 16). Als men dit met Velerna 
een dialectiek of met Zuidema een polaire tegenstelling wil noemen, dan 
zal men deze spanning van het "in de wereld" - "niet van de wereld" 
toch niet primair bij Kuyper maar in de Bijbel kunnen terugvinden. 

Wij gaven reeds een voorbeeld van het onder ten eerste gestelde en 

6) Pro Rege I, blz. 193. 
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wij willen nu ook ons tweede en derde punt elk met één aangevoerd 
Kuypercitaat nader adstrueren. Het tweede citaat, waarop Velerna zich 
voor zijn interpretatie beroept (blz. 125), luidt aldus: "De particuliere 
genade is persoonlijk, de algemene gratie algemeen. Dienvolgens raakt de 
particuliere genade uitsluitend de kern van het innerlijke zielsleven, maar 
strekt de gemeene gratie zich tot geheel ons menschelijk leven in al zijn 
openbaringen uit." Natuurlijk is dit een prachtig citaat om (gedeeltelijk) 
spiritualisme bij Kuyper aan te wijzen. Toch menen we, dat op deze 
wijze Kuyper onrecht wordt aangedaan en op een citaat als dit vinden 
wij van toepassing, wat wij onder ten tweede betoogden. Naar de letter 
heeft Velerna gelijk, maar o.i. stellig niet naar de geest. Wij verwijten 
hem ditmaal niet (zoals in het eerste geval) een onjuistewoordinterpretatie, 
maar een onhoudbare zaakexegese achten wij hier wel in het geding. 

En als Velema er zich vervolgens op beroept, dat Kuyper het doel der 
particuliere genade in de zaliging der uitverkorenen stelt, dan verwijzen 
wij naar ons derde punt. Het door Velerna aangevoerde citaat is te vinden 
aan het begin van een hoofdstuk in De gemeene gratie, waarin Kuyper 
juist de aanraking tussen gemene en particuliere gratie gaat betogen. 
Maar verder: is de Kuyper, die wij (om een woord te gebruiken) de 
"mystieke" noemden, Bijbels niet volkomen verantwoord? Alle eer aan 
"alle terreinen des levens", maar Maria krijgt van Jezus een prae bov'en 
de voor de cultuur dravende Martha. Is de Bijbel ook spiritualistisch, 
wanneer hij als doel van Jezus' komst het "om zondaren zalig te maken" 
(1 Tim. 1 : 15) noemt en als hij de cultuurmens het "wat baat het een 
mens?" voorhoudt? Ik geloof, dat wij met het vraagstuk "Bijbel en cul
tuur" nog lang niet klaar zijn, maar we doen m.i. de Bijbel zeker onrecht, 
als we hem onder de éne noemer der cultuur willen brengen. Kuypers 
stelling "het doel der particuliere genade ligt in de zaliging der uitver
korenen" is eenvoudig een naspreken van de Bijbelse taal. Dezelfde 
Kuyper wist ook meer te zeggen (evenals de Bijbel 1) in zijn uiteenzet
tingen over de betekenis van de particuliere genade voor het tegenwoordige 
leven. Wil Velema hier met het verwijt van dialectiek gaan werken, dan 
zal hij toch eerst moeten aantonen, waarom door deze beschuldiging alleen 
Kuyper en niet de Bijbel zelf wordt getroffen. 

Wij moeten gaan samenvatten en het zal duidelijk zijn, dat we het 
bewijs voor een spiritualistische lijn bij Kuyper (waaruit dan de dialektiek 
tussen gemene en particuliere genade zou volgen) door Velerna niet ge
leverd achten wegens zijn eigen gebrek aan "distinguiek". In ieder geval 
menen wij bij Kuyper niet meer dualisme (Van Ruler), polair-dualisme 
(Zuiderna) of dialectiek (Velerna) dan in de Bijbel te vinden. Daarom 
voelen wij ons door het verwijt van Zuidema (dat Velerna overneemt, blz. 
128) ook niet geraakt, dat we op Van Rulers vraag, hoe de particuliere 
genade in Kuypers gedachtengang op de gemene gratie kan inwerken, 
niet zijn ingegaan. Deze vraag bestaat alleen voor hen, die een (gedeelte
lijke) tegenstelling tussen particuliere en algemene genade bij Kuyper 
menen te moeten constateren. Omdat wij deze tegenstelling verwierpen 
en ook geen polair-dualisme aanwezig achtten, was het voor ons geen 
vraag, hoe er bij Kuyper zulk een nauwe relatie tussen gemene en bij
zondere gratie kon bestaan, al hebben wij deze relatie zelf wel in den 
brede beschreven. 
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Distinguerende theologie 
Wij zouden in plaats van over de dialectische liever over de distingu

erende theologie van Kuyper willen spreken en wij hebben met een paar 
voorbeelden ons hoofdbezwaar tegen Velema's proefschrift toegelicht, dat 
het boek te weinig van dit laatste soort theologie bezit. Ondanks zijn 
hoop op het tegendeel (vgl. blz. 12) heeft de schrijver o.i. Kuyper in een 
dezen vreemd schema ondergebracht en daarmee het onderwerp van zijn 
studie geen recht gedaan. 

Distinguerende theologie I - we menen dat hieraan (evenals aan "onder
scheidenlijk" preken) grote behoefte bestaat en dat een "christelijke" poli
tiek zowel in haar plaatsbepaling als in haar inhoud hiermee alleen maar 
kan zijn gebaat. Eigenlijk is het natuurlijk een tautologie om over "dis
tinguerende theologie" te spreken, omdat voor iedere wetenschap, voor 
iedere -logie het analyseren, het onderscheiden wezenlijk is. Ondanks haar 
eigen karakter zal ook de theologie door deze wezenstrek gekenmerkt 
moeten worden, zolang men tenminste de theologie als "wetenschap" wil 
blijven erkennen. 

Al is het op het laatste standpunt een tautologie, toch achten wij de 
toevoeging "distinguerend" tegenwoordig niet overbodig nu er ook in 
theologische kringen o.i. te gemakkelijk over "onderscheidingswellust" en 
"scholastische ballast" gesproken wordt (de laatste uitdrukking ook bij 
Velema, blz. 224, in navolging van Brillenburg Wurth). Behalve een met 
de tijdgeest corresponderend vermoeidheidsverschijnsel menen wij in deze 
huivering voor (te veel I) onderscheidingen een aversie tegen de "scholas
tiek" te bespeuren, waaronder men dan verstaat: een eindeloos uit be
grippen deduceren zonder grond in de Bijbel en verdere realiteit. 
Nu ben ik (ongetwijfeld in onderscheiding van mijn soortgenoten) in de 
folianten van de scholastiek niet thuis en ik kan over de billijkheid van 
dit anathema ook geen oordeel vellen. Voor de afwisseling zij alleen aan 
een ander geluid herinnerd: "Seit Luther und den Tagen der Reformation 
ist die Scholastik in einen übeln Geruch gekommen : man schüttelt sich, 
und für einen Theologen scheint es keinen schlimmeren V orwurf zu 
geben, als wenn man von ihm sagt: Scholastiker... Die Scholastiker 
imponieren, wenn man sie wirklich liest." (Walther Koehier, Dogmen
geschichte, 1943, blz. 281). 

Wij kunnen intussen- de scholastiek als historisch verschijnsel hier 
verder laten rusten, maar wij zouden het wel een ramp achten' als de 
onderscheidingspassie in de theologie (nog) verder werd afgezwakt. Onge
twijfeld dreigt hier het gevaar van intellectualisme, logicisme, begrippen
spel, zonder zin voor de Bijbel en verdere realiteit. Maar aan de andere 
kant zullen wij de weerbarstige materie van deze "realia" nooit goed in 
het vizier kunnen krijgen zonder een voortdurende strijd tegen onder
scheidingsmoeheid en dit is voor ons een voorname zin van de weten
schap, ook der theologie. Veel onder theologen niet meer zo geliefde 
onderscheidingen (algemeen - bijzonder; inwendig - uitwendig; wezen 
- natuur en dgl.) zijn o.i. niet uit een al te vruchtbaar brein ontsproten 
maar aan de gecompliceerde werkelijkheid ontleend. En veel vroegere 
theologen dienden op deze wijze meer dan heden in zwang is niet hun 
"koningin" der wetenschappen, maar een uitermate praktisch belang en 
zijn zo als "praktische denkers" juist goede theologen geweest. 
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Wij dachten, dat Kuyper zulk een theoloog was. De kwalificatie van 
"werkelijkheidstheologie" (Van Ruler 7

)) achten wij onbillijk, als men 
er mee bedoelt, dat zijn theologie eerder aan de werkelijkheid dan aan 
de Bijbel was ontleend. Maar Kuyper was zeker een werkelijkheidstheo
loog, een praktische denker in deze zin, dat zijn theologie op de "praktijk 
der godzaligheid" in heel het leven was gericht en dat de praktijk hem eer
der tot de theologie bracht dan omgekeerd. Zijn drie dikke delen over de 
"gemene gratie" bijv. kwamen o.i. niet voort uit een weltfremde speculatie
zucht, maar uit zijn begeerte het (christelijk) leven te dienen. En als 
Velema heel Kuypers theologie door een tweedelige scheppingstheorie 
bepaald ziet en bijv. zijn verbondsleer acht "ingepast in zijn antropolo
gisch schema" (blz. 190), dan is hij o.i. ver van de werkelijke Kuyper, 
die zeker ook een formidabele denker was, maar zijn theologische schema's 
ongetwijfeld toch veel meer als middel dan als doel heeft gezien. 

Hiermee pleiten wij niet voor de handhaving van al Kuypers onder
scheidingen, maar wel voor een kritiek, die zich realiseert hoe zij met 
de feiten van Bijbel en leven wil klaar komen, wanneer zij onder de 
krukken van het verleden (dat zijn deze onderscheidingen inderdaad dik-

• wijIs!) grote schoonmaak houdt. Eenvoud is wel kenmerk van het ware, 
maar eenvormigheid nog altijd de vloek van het moderne, ook theologische 
leven. Wij rekenen het Kuyper dan ook als een verdienste aan, dat zijn 
theologie een zo gecompliceerd karakter draagt, omdat wij hierin een 
afglans zien van de gecompliceerdheid van het onderwerp, waarmee zij 
zich bezig houdt. Zuidema noemt deze conclusie van mijn proefschrift 
simpel en arm, omdat hierin niet is verdisconteerd de noodzaak om tegen
strijdigheden als een stuk "vreemde ingewikkeldheid uit Kuypers denken 
uit te zuiveren" 8). Wij zijn het met Zuidema eens, dat Kuyper niet 
principieel "de innerlijke tegenspraak aanvaardde" (al mogen zijn volge
lingen o.i. dit axioma nog. wel eens nader bekijken) en we achten de uit
drijving van tegenstrijdigheden uit zijn denken dan ook in Kuypers eigen 
lijn. In onze als "simpel en arm" gekwalificeerde conclusie ging het echter 
duidelijk niet om het handhaven van tegenstrijdigheid, een Kuyper zelf 
inderdaad "vreemde" ingewikkeldheid, maar wij wisselden het woord 
"gecompliceerdheid" af met "Bijbelse veelzijdigheid". En deze veelzijdig
heid wordt o.i. ook in vele Kuyperdiscussies vaak bedreigd en wij vrezen, 
dat dikwijls tegenstrijdigheid en dialectiek wordt genoemd wat niet meer 
en niet minder dan een door de gecompliceerdheid der feiten vereiste 
onderscheiding was. 

De moraal voor de christelijke politiek 
Wanneer er ondertussen nog enige van ongeduld trappelende politici bij 

dit theologendebat zijn overgebleven, willen wij (gedachtig aan onze stel
ling, dat er meer "onderscheidenlijk" moet worden gepreekt) een paar 
toepassingen van dit alles trachten te maken voor het vraagstuk der 
"christelijke poltiek". Wij beweerden, dat we van Kuyper nog wel enkele 
onderscheidingen konden leren (bijv. inzake algemene en bijzondere ge
nade) en veel onbehagen en verwarring over het begrip "christelijke poli-

7) Dit ziet dan op de gemene-gratie-leer (vgl. mijn dissertatie, blz. 276). 
8) A. art. blz. 3, vgl. blz. 68. 
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tiek" komt o.i. voort uit het feit, dat de zaak door distinctie-moeheid 
werd gesimplificeerd. . 

Onze kritiek op Kuyper bestaat o. i. hierin, dat hij in zijn beschouwingen 
over christelijke cultuur (waaronder ook de politiek valt) de vergeving, 
de verzoening te weinig centraal heeft gesteld 9). De eerste weldaad van 
Christus is immers de vergeving van schuld, de rechtvaardiging door het 
geloof en o.i. kan niet slechts een afzonderlijke persoon maar ook een 
gemeenschappelijke actie (bijv. politiek) alleen dan waarlijk "christelijk" 
heten, wanneer er geleefd wordt onder de verzoening door Christus' bloed. 
Christelijke politiek zal niet primair (ook dat I) een "politiek der ver
zoening" in tussen-menselijke verhoudingen zijn, maar zij zal verzoende 
politiek moeten zijn of zij zal het niet zijn. 

Men mene niet, dat dit het stichtelijke slotwoord is van een dominee 
op de vergadering van een kiesvereniging, of abstracte theologenwijsheid, 
waar een politicus voor zijn praktische arbeid toch niets mee kan beginnen. 
Het centrale geloofsartikel der Reformatie heeft niet alleen betekenis voor 
het persoonlijk heil van de politicus, maar niet minder voor de daden 
van zijn politieke activiteit. Wij zoeken deze 'betekenis hierin, dat hij 
voor deze daden van "christelijke" politiek alleen van Gods vergeving 
leven kan, waarmee het bewustzijn gepaard gaat, dat hij het ook in zijn 
beste werken altijd fout doet. Dit is geen zondepessimisme, maar nuchtere 
(ook politieke) werkelijkheidszin. Er is geen reden om het politieke bijltje 
er maar bij neer te gooien, want er is vergeving altijd bij God geweest. 
Maar dit bijltje zal wel veel aarzelender, veel bescheidener (slechte poli
tieke eigenschappen?) worden gehanteerd, wanneer men beseft dat er door 
persoonlijke en gemeenschappelijke schuld altijd ook verkeerd wordt ge
hakt. Christelijke politiek heeft m.a.w. haar eerste karakteristiek in een 
geschonken vrede met God en een daaruit spruitende ootmoed tegenover 
de mensen. Natuurlijk kan dit alles ook een vrome term worden, maar 
het kan ook (in plaats van "stoerheid") in de praktijk van pers, propa
ganda, volksvertegenwoordiging en regering worden gerealiseerd. Mis
schien is in de "harde politiek" met dit alles weinig te beginnen, maar wij 
hadden het toch over christelijke politiek? 

Ik ben het dan ook niet met Van Teylingen eenl>, die na ingestemd te 
hebben met mijn opmerkingen over christelijke als verzoende cultuur be
weert: "Overigens ligt het eigenlijke probleem niet op 't gebied der recht
vaardiging, maar op dat der heiliging en der gehoorzaamheid" 10). Het is 
juist mijn bezwaar tegen Kuyper en zijn volgelingen hierin, dat men het 
"eigenlijke" probleem te weinig in het licht der vergeving, der recht
vaardiging heeft gezien en de consequentie van deze "dogmatische fout" 

. vindt men heden ten dage o.i. in veel onbehagen van vriend en vijand 
over de pretentie "christelijke politiek" terug. 

We schijnen intussen met deze Kuyperkritiek van ons onderwerp te 
zijn afgedwaald, omdat het immers juist de bedoeling was de waarde 
van Kuypers distinguerende theologie voor de politiek op een bepaald 
punt in het licht te stellen. Deze uitweiding hadden we echter nodig -
niet om Zuidema te bewijzen, dat we niet tot de "bigotte" Kuyper-

9) Vgl. mijn diss., blz. 320 v. 
10) Cultuur en Christendom (publicatie no. 19 van de R.O.S.V.U.), blz. 19. 
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vereerders 11) behoren die hij op het spoor meent te zijn - maar het 
volgende kan o.i. alleen in relatie tot dit eerste juist worden gezien. 

Na dit eerste woord over christelijke politiek als vergeven werk (recht
vaardiging) nu echter een tweede over deze politiek als goed werk (heili
ging). Volgens de catechismus wordt een goed werk gekarakteriseerd door 
drie kenmerken: uit een waar geloof, naar de wet Gods, tot Zijn eer. Bij 
de vraagstelling wat christelijke politiek nu eigenlijk is, gaat het in de 
regel over de inhoud van een dergelijke politiek: waarin verschilt een zgn. 
christelijk program van dat van een andere partij, die niet zulk een hoge 
pretentie voert? Wij worden er door de catechismus echter terecht aan 
herinnerd, dat het goede van een christelijk werk niet meer door zijn 
inhoud (naar de wet Gods) dan door zijn motief (uit geloof) en doel (tot 
Gods eer) wordt bepaald. Dit motief en dit doel dienen (evenmin als het 
over de verzoening opgemerkte) niet pro memorie te worden uitge
trokken, omdat hiermee nu eenmaal het waarlijk "christelijke" staat en 
valt. De voorstanders van christelijke politiek moeten zich bewust zijn dat 
de (qua inhoud) meest Bijbelse politieke handelingen de naam christelijk 
niet mogen dragen, wanneer ze van deze bron (de verzoening), van deze 
wortel (het geloof) en dit doel (de eer Gods) zijn losgemaakt. En ook om
gekeerd is een integraal-christelijke politiek denkbaar, die van een andere 
door haar zichtbare inhoud praktisch niet verschilt, indien maar in haar de 
zoëven genoemde wezenskenmerken van het christelijke worden gevonden. 

Met deze laatste opmerking zijn we evenwel reeds overgegaan naar 
het thema, dat in deze discussies vrijwel uitsluitend (0. i. ten onrechte) in 
het middelpunt staat: wat houdt christelijke politiek in en waarin verschilt 
deze praktisch van een ander gerichte? Het is op dit punt, dat wij 
Kuypers onderscheiding tussen gemene gratie en particuliere genade nog 
altijd actueel vinden, terwijl de verwarring ook rondom de christelijke 
politiek o.i. toeneemt, wanneer deze distinctie wordt verdoezeld of aan 
de kant gezet. 

Wat is de inhoud van christelijke politiek? Ongetwijfeld, hier komt 
het "naar de wet Gods" van de catechismus in het geding en politiek za:! 
alleen de naam christelijk verdienen, wanneer zij zich uitsluitend naar die 
wet wil richten. Nu vinden we de centrale openbaring van het Goddelijk 
gebod in de Bijbel, de christenpoliticus zal in dit centrum zijn houvast 
vinden, maar hij heeft met dit alles nog geen concreet antwoord gevonden 
op zijn vraag uit de praktijk van iedere dag, als hij op alle gebieden van 
het leven uitgaat: "Heer, wat wilt Gij dat ik doen zal?" 

Deze vraag wordt door de Bijbel niet beantwoord en het is o.i. dikwijls 
een vlucht, een illusie, wanneer in christelijke kring vaak bij allerlei actuele 
vraagstukken wordt gezegd: "We moeten er de Bijbel nog eens van 
voren af aan op bestuderen". Natuurlijk is het altijd goed de Bijbel te 
bestuderen - ik beweer niet, dat dit al genoeg gebeurd is en dat we het 
zo langzamerhand wel weten - maar de Bijbel zegt nu eenmaal over 
een menigte van onze concrete vragen niets. Om het dogmatisch te zeggen: 
we zijn bij heel veel (ook politieke) levensbeslissingen op het licht der 
gemene gratie aangewezen, niet omdat de particuliere genade hier onvol
ledig is, tekortschiet, maar een ander doel beoogt. Wij beschikken als 

11) A. art., blz. 72. 
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christenen m.a.w. niet over een soort "Arkandisziplin", een particulier 
goddelijk orakel en we zijn om een concreet antwoord op de vragen van 
de dag te vinden in heel veel gevallen aangewezen op dezelfde kenbronnen 
als de "heidenen" uit Romeinen 2 vers 15, die het werk van Gods wet 
hebben geschreven in hun hart. 

Geen wonder dan ook dat de inhoud van een christelijke politiek vaak 
als twee druppels water gelijkt op die van een andere oorsprong. Wij 
hoeven ons over dit feit niet apriori als over ontrouw te schamen, want 
het ligt in de aard van de zaak, maar we mogen het ook niet trachten 
weg te werken door met een vergrootglas allerlei (vermeende) verschillen 
aan te wijzen. De verschillen tussen een echt-christelijke en een niet
christelijke politiek blijven volgens het bovenstaande waarlijk groot ge
noeg, ook al zou beider praktische inhoud volkomen ident zijn. 

Ik geloof wel, dat wij (door de nood gedrongen) in dit opzicht een 
heilzaam zuiveringsproces hebben doorgemaakt, maar ik meen dat dit 
proces nog niet ver genoeg is voortgeschreden en dat wij daarom nog 
illusies koesteren, die bijv. onze eigen jeugd niet bevredigen en een tegen
stander terecht irriteren. Wij hebben inderdaad een heel stel zgn. "eeuwige 
beginselen" opgeruimd, maar we doen ons in dit opzicht m.i. toch nog 
rijker voor dan we zijn. Om een concreet voorbeeld te noemen. Onlangs 
hoorde ik een sympathieke toespraak van een leidinggevende figuur in 
de A.R. partij, waarin ook op deze beginselenschoonmaak werd gewezen 
maar waarin toch nog een paar beginselen als genuien christelijk wer
den genoemd. Het waren er twee: 1. Wij moeten het gezag van de 
overheid erkennen, want het is ons ten goede gegeven. 2. Wij moeten 
de beperkte taak van de overheid niet vergeten, want anders wordt de 
overheid ons een kwaad (staatsabsolutisme). 

Niet graag zou ik de waarde van deze gezonde beginselen willen be
strijden, maar het "specifiek christelijke" van dit alles acht ik niet aan
getoond ter onderscheiding van een andere politiek. Dat het gezag van 
God komt weten we inderdaad alleen uit de Bijbel. Dat Christus de Koning 
is der overheid eveneens. Maar door de feiten in geschiedenis en ervaring 
(Gods algemene openbaring!) geleerd kan ook een mens zonder Bijbel zowel 
het gezag als de beperkte taak van de overheid erkennen. Bestaat er hier 
in Nederland tussen de politieke partijen over deze algemene beginselen 
niet een grote mate van overeenstemming en zijn de princiPiële verdedigers 
van anarchie of staatsabsolutisme niet een verdwijnende minderheid? Het 
is een andere vraag, of het praktisch beleid niet dikwijls naar de ene of de 
andere richting tendeert, ook al wil men in theorie helemaal niet bijv. de 
dictatuur van de almachtige staat. Er is dan echter ontrouw aan eigen 
beginselen in het geding, maar dit is een gevaar en een werkelijkheid 
waaraan ook een christelijke partij niet ontkomt. Men kan verder stellen, 
dat men op humanistisch standpunt geen verweer heeft tegen de dreiging 
van anarchie of dictatuur ook al bestrijdt men beide in theorie. Laten 
we dan echter beginnen met tenminste in dit laatste een gave van Gods 
algemene genade te erkennen. Inderdaad gaat het bij een humanistisch 
uitgangspunt goed zolang het goed gaat, d.w.z. zolang God de remmende 
werking der gemene gratie niet terugtrekt. Maar geldt dit mutatis mu
tandis ook niet voor een mens die zich in zijn politiek op de Bijbel be
roept? Ook bij een leven onder de particuliere genade bestaat er geen 

• 
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enkel verweer tegen uitglijden naar rechts of naar links, tenzij de God 
van alle genade ons met ons mooie programma vasthoudt. 

Met dit voorbeeld willen wij duidelijk maken, dat het theologendebat 
over de gemene gratie ook van groot belang is voor de praktische politiek. 
Zonder een goed inzicht in de verhouding tussen algemene en bijzondere 
genade loopt men gevaar in de politiek tot biblicisme te vervallen: men 
laat de Bijbel buikspreken, men houdt zgn. "principiële"" redevoeringen, 
maar men kan met dit alles niets beginnen als men tot de daad van het 
regeren is geroepen. Naar mijn mening is dit biblicisme onder de ver
dedigers van christelijke politiek nog altijd een urgent gevaar en is de 
distinguerende theologie van Kuyper in dezen nog altijd een heilzaam 
correctief. Wij geven ter illustratie een paar citaten van Kuyper zelf, 
waarvan de inhoud o.i. juister is dan zij beseffen, die alleen maar tegen 
een twee-terreinen-Ieer menen te moeten vechten. Wat de regering der 
staten betreft (zegt de man der antithese) "leert de Natuur u zeer veel, 
en komt het licht van het Woord slechts van ter zijde bij het licht van 
de Natuur bij. Een zondaar kan niet anders dan uitsluitend bij het licht 
der Schrift gezaligd worden; een land kan geregeerd worden enkel bij 
het licht der Natuur; doch zoo het licht der Schrift er bij komt, wordt 
de regeering van het land des te beter." Er is daarom dan ook slechts met 
zeker voorbehoud te spreken over "een christelijk rechter, een christelijk 
wethouder, een christelijk burgemeester, en in het algemeen van een 
christelijke overheid" 12). Het ligt in dezelfde lijn als van het huisgezin 
wordt gezegd, dat het gehoorzaamt "aan wetten die niet in het Kruis van 
Golgotha, maar in de Schepping en in de Natuur gegeven zijn" 18). 

Dus toch een twee-terreinen-leer? Dus toch een stuk van het leven, 
waar ons christelijk geloof geen rol speelt? Wie deze vraag stelt, heeft 
de bedoeling niet goed begrepen. We menen wel, dat er ook in goede zin 
over twee terreinen gesproken kan worden, maar om alle misverstand uit 
te sluiten laten wij die uitdrukking hier schieten en spreken wij thans 
over een legitieme en noodzakelijke twee-bronnen-leer. Volgens art. 2 
der Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn er twee middelen om God te 
kennen: de schepping, onderhouding en regering der wereld èn het God
delijk Woord. In de Kuyperiaanse gedachtengang is er een middel, een 
kenbron der gemene gratie en een aan de particuliere genade ontkend 
en is voor de politiek de eerste kenbron zelfs primair. Dit betekent echter 
in het geheel niet, dat het christelijk geloof (particuliere genade) op non
activiteit wordt gezet, wanneer men zich van dit middel der gemene gratie 
bedient. Juist dit geloof dringt immers naar het zoeken van Gods wil, waar 
deze dan ook is geopenbaard, en alleen het geloof stelt in staat die wil 
te volbrengen, ook al is men bezig op een terrein, dat niet aan de parti
culiere maar aan de gemene gratie te danken is. 

Het spreken over "christelijk-historisch" (Schrift en historie) in ver
band met de politiek achten wij dan ook volkomen juist, als hiermee ten
minste niet de gedachte gepaard gaat, dat het historisch gewordene eo 
ipso een gewijd karakter draagt en dat daarom christelijke politiek con
servatief moet zijn. God openbaart Zijn wil inderdaad ook door de historie, 
maar o.i. vaker in negatieve dan in positieve zin. Hoe dit ook mag zijn, 

12) De gemeene gratie lil, blzz. 142, 143. 
18) De gemeene gratie lil, blz. 308. 
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met de nevenstelling "Schrift en historie" is nog niet uitgesproken, hoe 
Gods wil uit de historie te kennen is en daarom niet apriori de geschiedenis 
gesanctioneerd en het gewordene in bescherming genomen. Christelijk 
staat niet dichter bij conservatief dan bij revolutionair. Overigens moeten 
wij het probleem hier verder laten rusten, op welke wijze de historie, of 
ruimer: de algemene openbaring als kenb1'On van Gods wil fungeert. Wij 
twijfelen er niet aan, of de christen-politicus is in feite voortdurend met 
deze vraag bezig, wanneer hij Gods wil zoekt in de vragen van de dag 
en dan onvermijdelijk bij de (nog gebleven) structuren der schepping, de 
lessen der historie, de rede en zijn eigen geweten te rade moet gaan. 
Anders en "gewoner" gezegd: de vraag "wat leert de praktijk?" speelt 
in het (ook politieke) leven uiteraard een grote rol en hieraan ontkomt 
voor vele praktische beslissingen ook niet een "christelijke politiek". In 
plaats van deze vraag als opportunisme te verwerpen, wilden wij juist 
betogen dat zij ook theologisch - of liever: religieus gesproken - vol
komen legitiem is. God geeft Zijn levenswetten nu eenmaal voor brede 
gebieden van het leven niet anders dan via de "algemene openbaring" te 
kennen door middel van een zorgvuldig zoeken en een ingewikkeld histo
risch proces van rechtsvinding (het ligt met andere woorden ook in die 
algemene openbaring maar niet voor het opscheppen). Maar als dit alles 
waar is (en ik dacht dat in feite christelijke politiek op deze wijze be
dreven werd) dan zullen wij ook de consequenties moeten trekken: 

Ie. Dat christelijke politiek zeer dikwijls over geen andere kenbron 
voor het vinden van de goede weg beschikt dan een politiek, waarin de 
Bijbel geen rol speelt. 

2e. Dat daarom in veel gevallen niet apriori een andere politiek van 
een christelijke partij dan bijv. van een humanistische mag worden ver
wacht en het vele gemeenschappelijke in politicis door voor- en tegen
standers van christelijke politiek zonder terughouding moet worden erkend. 

Maar staat deze hele "toepassing" nog in enig verband met onze tekst: 
de dissertatie van dr. Velerna? We geven dadelijk toe, dat deze politieke 
gezichtspunten bij Velema niet ter sprake komen en dit slot van ons 
artikel werd dan ook ,niet in een directe oppositie tegen hem geschreven. 
O.i. is echter de teneur van zijn boek wel anders gericht en onze bezwaren 
tegen zijn Kuyperinterpretatie dragen niet slechts een historisch karakter, 
maar wij vrezen dat in deze wijze van theologiseren de kunst van het 
onderscheiden te kórt komt. We hebben reeds met nadruk gezegd, dat 
we niet naar een logicistische theologie verlangen, die zich in een abstract 
begrippenspel vermeit. Maar wij achten het wel de taak juist van een 
r~hte theologie de onderscheidingen aan het licht te brengen, die met 
de concrete Bijbel en de concrete werkelijkheid impliciet gegeven zijn. 
Zulk een distinguerende theologie is van actueel belang niet alleen voor 
het werk van de kerk maar ook voor het optreden van christenen op 
politiek gebied. Een leraar der kerk moet voor het goed doceren het 
onderscheiden hebben geleerd. 'Maar wij dachten dat dit niet minder voor 
een politicus geldt want: 

Qui bene distinguit bene regit 14). 

14) Goed onderscheiden doet goed regeren. 
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"Quis non fleret?" Dit woord uit het oude middeleeuwse kerklied, door 
Kuyper geciteerd bij het overlijden van Schaepman, kwam ons onmiddellijk 
in de gedachten bij het bericht van het overlijden van de oud-minister 
van buitenlandse zaken, die onder president Eisenhower met zo grote 
activiteit de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten heeft geleid. 

Wij hebben zijn staatkunde nooit geheel kunnen bewonderen. Te vaak 
toch heeft hij o.i. vergeten, dat hij als verantwoordelijke persoon voor de 
internationale positie van de Verenigde Staten, de beschermer moest zijn 
van het hoofdbeginsel van de samenwerking der volken, zoals dat gefor
muleerd is in de aanhef van het verdrag van de Verenigde Naties, welk 
principe voortvloeide uit de westerse beschaving. Door de westerse be
schaving te verdedigen beschermde hij tevens de samenwerking der vol
keren. En door dat beginsel straffeloos te laten aanranden, stelde hij met 
de cultuur van het westen de gehele samenleving der natiën aan dodelijke 
gevaren bloot. 

Dit inzicht is ons niet ingegeven door westers superioriteitsgevoel, zo
als men wel eens smadelijk opmerkt, maar alleen door de aanvaarding van 
de feitelijke ontwikkeling van het volkenrecht. Wil dat volkenrecht inder
daad volkenrecht blijven, dat zal men niet straffeloos vreemde elementen 
daarin kunnen opnemen, die misschien wel in :sommige gedeelten van de 
wereld worden toegepast, bijvoorbeeld de ontkenning van het adagium, dat 
overeenkomsten gehouden moeten worden en het schenden van de parti
culiere eigendom door nationalisatie zonder behoorlijke schadeloosstelling, 
maar dan zal men dat volkenrecht moeten beschermen en de nakoming 
van gesloten verdragen bevorderen. Doet men dat niet, dan zal met de 
snelheid van een lawine een redelijke samenleving te gronde worden ge
richt. Vandaar, dat wij geen waardering hadden voor de politiek van 
Dulles in Oost-Azië en evenmin voor zijn houding in de Suezcrisis, toen 
hij zelfs met Rusland hand in hand Engeland en Frankrijk dwong hun 
optreden tegen rechts schending door Nasser op te geven. Wij hebben het 
echter wel kunnen waarderen, dat Dulles in de laatste maanden een 
krachtiger houding aannam, zowel in het Midden-Oosten als in de om
geving van Formosa en ten slotte nog inzake de crisis om Berlijn. 

Maar terecht heeft Henriëtte de Beaufort in haar laatste geschrî:ft 
Rondom de Kroon haar afwijzing van het schrijven van een biografie van 
Koningin Juliana gemotiveerd door op te merken, dat men nimmer een 
persoon goed kan begrijpen voor zijn dood. Zo is het zeker met Dulles. 
Want in de laatste maanden van zijn leven heeft hij met zulk een helden
moed gestreden tegen de verschrikkelijke ziekte, die hem had aangegrepen, 
dat inderdaad het "Quis non fleret?" hier gepast is. Het moet wel een groot 
karakter zijn geweest, dat hiertoe in staat was. En het moeten wel krachtige 
beginselen zijn geweest, die Dulles hierbij hebben geleid. 

Dulles was dOOl: afkomst en loopbaan een van de erfgenamen van de 
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oudste diplomatieke tradities van de Verenigde Staten. Hij had persoonlijk 
meegemaakt de omwenteling in de positie van zijn land van credietbe
hoevende mogendheid tot de grootste economische macht ter wereld. Bij 
de eerste vredesconferentie in 1899 nog toeschouwer bij het uitgroeien 
van de Europese conflicten, brachten de Verenigde Staten in de eerste 
wereldoorlog de beslissing toen de westelijke mogendheden aan het einde 
van hun krachten waren gekomen. Na een periode van isolement begrepen 
de regeerders in Washington tenslotte hun plicht om de wereld te ver
lossen van een misdadige tyrannie der totalitaire staten. Feitelijk aan
vaardden de Verenigde Staten daarmede het politieke leiderschap der 
mensheid en als gevolg daarvan hadden zij ook op te treden tegenover het 
agressieve communisme. In die strijd heeft Dulles zijn krachten verteerd. 

Dulles werd daarbij geleid door een machtig idealisme, gegrond in zijn 
rotsvaste protestantse overtuiging, gepaard gaande met een sterk zaken
instinct, een combinatie, die men in de Amerikaanse wereld zeer vaak 
tegenkomt en die de oorzaak is van de financiële mogelijkheden van tal
rijke evangelische propagandabewegingen. Over dat idealisme had hij zich 
reeds aan de vooravond van de tweede wereldoorlog uitgesproken in een 
artikel, dat in de Nederlandse vertaling luidt: De vrede in een dynamische 
wereld, eerst opgenomen in The universal Church and the world of 
Nations, dat op zijn beurt weer een onderdeel is van de serie: Church, 
Community and State. Het probleem voor de christenstaatsman zag hij 
heel duidelijk. In de morgendienst, als onze krachten weer gesterkt zijn, 
zingen we: "Voorwaarts, Christenstrijders", maar des avonds "Mijn ziel, 
die naar de vrede haakt". Toen kwam hij in verzet tegen de stroming, 
die het leiderschap in steeds toenemende mate te beurt doet vallen aan 
hen, die zich de gevaarlijke kunst verworven hebben in hun aanhangers 
een hoge mate van hartstocht-energie op te wekken. Maar reeds toen 
keurde hij de gesloten dynamische constructie af van de absolute staten
soevereiniteit, waarbij de oorlog aanvaard werd als een rechtvaardig 
middel om noodzakelijke veranderingen van tijd tot tijd met geweld door 
te voeren. Het uiterste nationalisme zou leiden tot toenemende economische 
spanningen, die energie-ontladingen zouden veroorzaken. Hij meende dat 
de ontwikkeling tot eenheid binnen de kring van de Verenigde Staten 
hier een lichtend voorbeeld kon zijn, waarbij vrij onderling verkeer, een
heid van munt en gelijke fundamentele rechtsbeginselen, binnen betrekkelijk 
korte tijd geleid hadden tot groeiende eenheid. 

Hij meende, dat zulk een samenleving ook meer zou beantwoorden 
aan de christelijke beginselen. God had niet zonder bedoeling de rijk
dommen der aarde verdeeld over de verschillende staten. Menselijke 
energie en ondernemingsgeest zouden zo een uitweg kunnen vinden, in
dien een preventief machtsinstituut, wals in de Volkenbond was ver
ondersteld, rustverstoorders tot rede zou kunnen brengen. De zogenaamde 
christelijke naties zouden met hun geestesvuur kleinzieligheden weg moeten 
schroeien, zonder een oorlog te willen. En Dulles was met het klimmen 
der jaren steeds meer overtuigd van de mogelijkheden om door voorbeeld 
en overtuiging de niet-westerse volken, vooral als zij economisch gesteund 
werden, voor zulk een vrede te winnen. 

Voor dat ideaal heeft hij onophoudelijk de wereld afgereisd, om door 
persoonlijk gesprek de wereld te organiseren tegen het communisme, dat 

--____________ '1 
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hij verfoeide, vooral wegens zijn anti-christelijke strekking. Maar hij 
heeft in zijn staatkunde met Amerikaanse oppervlakkigheid het begrip 
vrijheid onvoldoende geanalyseerd. Hij heeft in het nationalisme van de 
zogenaamde jonge staten te weinig de tegenstelling met de grote rechts
goederen van het westen herkend. Hij heeft tenslotte de kracht van de 
economische hulp in zijn strijd tegen het ideologisch zo sterke communisme 
overschat. 

Intussen hebben de grote mogendheden tenslotte een weg gevonden 
voor het houden van een ministersconferentie in Genève. Op zichzelf is 
zulk een bijeenkomst niets opzienbarends. Immers op de conferentie van 
Potsdam van 1945, waarbij ook het afzonderlijke regiem over Berlijn 
werd overwogen, werd reeds voorzien in een raad van ministers van 
buitenlandse zaken, die op gezette tijden zou vergaderen. Vandaar dat 
tot 1949 regelmatig werd vergaderd, waarbij belangrijke beslissingen 
werden verkregen, namelijk de vaststelling van de vredesverdragen met 
verschillende staten. Maar vanaf dat jaar stokte de samenwerking, en 
kwamen slechts in 1954 en 1955 de ministers bijeen. Tijdens de laatste 
bijeenkomst werd de onafhankelijkheid van Oostenrijk hersteld, maar de 
topconferentie van de zomer van dat jaar mislukte ten enenmale. 

Zo is er dus, alleen reeds door het feit, dat er besprekingen worden 
gehouden, enige verbetering ontstaan. 

Niettemin blijven de vooruitzichten op een vreedzame regeling on
gunstig. In de eerste plaats, omdat de twee partijen, Rusland en het 
westen, verschillende doeleinden nastreven. Rusland wenst het behoud 
van verdeeld Duitsland, waarvoor in Moskou geen angst behoeft te be
staan. Binnen de Oost-Duitse grenzen moet een einde gemaakt worden 
aan de afzonderlijke status van Berlijn. Evenwel vergeet men dan in 
Rusland, dat juist die afzonderlijke bezettingsregeling gekozen is, omdat 
men in Berlijn wilde handhaven het middelpunt van geheel Duitsland. 
Vandaar dat men in de westelijke Duitse bondsrepubliek ook geen stad 
met Duitse reputatie tot hoofdstad heeft gekozen, maar een stad zonder 
politieke geschiedenis als Bonn. 

Het westen wenst echter, in overeenstemming met de wensen van de 
regering te Bonn, oplossing van het Duitse vraagstuk door het herstel van 
de Duitse eenheid, zodat het vraagstuk Berlijn dan automatisch uit de 
wereld is. Frankrijk is daarvoor echter om begrijpelijke redenen gematigd 
enthousiast, omdat men daar nog altijd rekening houdt met een wederop
leving van het Duitse nationalisme, waardoor Frankrijk dan geen leidende 
rol op het vasteland zou kunnen spelen. Frankrijk handelt daarbij in over
eenstemming met de grote gedachte van De Gaulle, die Frankrijk wil be
vrijden uit zijn ondergeschikte positie in de Navo. Vandaar dat hij ook 
de Middellandse-zeevloot wil onttrekken aan het N avocommando. Vandaar 
ook, dat hij telkens weer spreekt over een samenwerking tussen Noord
Afrika met Frankrijk op de grondslag van een vrede der dapperen en 
een dominerende positie van de dusgevormde eenheid in een Afrikaanse 
samenwerking, die zich zou uitstrekken over geheel Midden-Afrika. Het 
is duidelijk, dat de Angelsaksische mogendheden weer over dit streven 
weinig verrukt zijn. 

Daar staat tegenover, dat de Russische diplomaten van oude tijden af 
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zeer onvruchtbare methodes volgen. Verschillende malen heeft Rusland 
zo de vrede verloren, nadat het de oorlog had gewonnen. In het bijzonder 
heeft Molotov met zijn herhaald "neen" talrijke kansen voor Moskou 
verspeeld. 

Nu is overigens die starre politiek van Rusland wel te begrijpen. Rus
land wil een kring van satellietstaten om Rusland heen gegroepeerd, welke 
weer omsloten zijn door een kring van neutrale staten. Vandaar dat 
Rusland onmiddellijk bereid was de onafhankelijkheid van Oostenrijk 
te herstellen, nadat men in Wenen had toegestemd in een politieke neu
traliteit. Indien men in Duitsland dus slechts besluiten wilde tot een 
verbreken met de banden met de Navo en de Westeuropese unie, zou men 
veel groter bereidheid in Moskou vinden voor het herstel van de eenheid. 

Evenwel stuit men bij de uitwerking van het voorstel tot herstel van de 
Duitse eenheid weer op het vraagstuk van de vrije verkiezingen. In het 
westen erkent men alleen verkiezingen, waarbij de kandidaatstelling zonder 
invloed van welke instantie dan ook geschiedt, waar de kiezer in volle 
vrijheid zijn stem kan uitbrengen en waarbij de uitslag bepaald wordt 
door eerlijke telling van de uitgebrachte stemmen. In Oost-Duitsland gaat 
men naar communistisch recept uit van de veronderstelling, dat de partij 
de bundeling is van het beste gedeelte van de volksgenoten en dat de 
partijuitspraak de waarheid is. Er is dus geen reden ook de afwijkende 
meningen aan het woord te laten. Zo verduistert men slechts de waarheid. 
Bovendien kan men door dwa.ng verhinderen, dat de zuiverheid van de 
uitspraak in gevaar komt. Tussen deze twee opvattingen is geen overeen
stemming mogelijk, zodat een oplossing van de problemen rondom het 
herstel der Duitse eenheid langs deze weg wel niet zal plaatsvinden. 

* 
BOEKBESPREKING 

DR. E. VAN RAALTE, H et Nederlandse Parlement. Staats
drukkerij- en uitgeverij bedrij f, 's-Gravenhage, 1958. 
Prijs f 3.-. 

Wanneer er al te klagen valt over te geringe bekendheid van het 
publiek met het parlement, waar toch de publieke zaak bij uitstek aan de 
orde komt, dan mag dit zeker niet verweten worden aan de mensen van 
de pers. Verschillende dag- en weekbladen trachten de populariteit van 
onze volksvertegenwoordiging te verhogen door, naast de gewone over
zichten van hetgeen er verhandeld wordt, in smakelijke, dikwijls anecdo
tische vorm, allerlei wetenswaardigheden uit heden en verleden van onze 
Staten-Generaal aanhun lezers voor te zetten. Enkele jaren geleden bood 
redacteur van het Algemeen Handelsblad, A. W. Abspoel, een prettige 
leesbare verzameling parlementaire schetsen in boekvorm aan, onder de 
titel Van Binnen- en Buitenhof, daarmee een traditie van journalisten 
uit vroeger jaren als C. K. Elout en D. Hans voortzettend. Van meer 
wetenschappelijk karakter, maar daarom niet minder aangenaam te lezen, 
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is de in het najaar van 1958 verschenen studie Parlement en Pers, waar
mee de Parool-redacteur N. Cramer de doctorsbul verwierf, en niet lang 
daarna aanschouwde het boek, dat het onderwerp van deze bespreking 
uitmaakt, het levenslicht. De auteur was wel bij uitstek de aangewezen 
man om een monografie over ons parlement te schrijven, en het is geen 
wonder, dat de Hansard Society for Parliamentary Government hem de 
opdracht verstrekte een werk in het Engels over het Nederlandse parle
ment te schrijven, een opdracht, waaraan indirect het voor de vaderlandse 
lezerskring bestemde boek te danken is. Als ervaren journalist beschikt 
dr. Van Raalte over een vaardige pen, als wetenschappelijk gevormd 
man over een diepgaande kennis van de behandelde stof. Beide factoren 
tezamen bieden al een zekere waarborg voor een geslaagd werk. Daarbij 
komt, dat de schrijver zijn sporen op het gebied van de staatsrechtelijke 
literatuur reeds had verdiend: afgezien van zijn omvangrijke persarbeid 
mag hier herinnerd worden aan zijn nog vaak geciteerde Leidse dissertatie 
De Minister-President (1917) en aan de Geschiedenis van de opening 
der Staten-Generaal (1952), die nog maar een gedeelte van Van Raalte's 
oeuvre uitmaken. Thans op een leeftijd gekomen, die een belangrijke ver
mindering van werkzaamheden alleszins zou rechtvaardigen, blijkt de oud
redacteur van het Haarlemsch Dagblad en Het Parool zijn rust op uit
nemende wijze te hebben besteed met het schrijven van zijn jongste boek. 
Een samenvattend, volledig geschrift over de organisatie, de bevoegd
heden en de werkmethode der Kamers zocht men tot nu toe vergeefs 
onder de Nederlandse literatuur. Dat in dit gemis is voorzien, mag op 
zichzelf al een reden tot voldoening zijn. Nu het een boek geworden is, 
dat zich allerplezierigst laat lezen, is er reden tot extra erkentelijkheid 
jegens de auteur. 

Dr. Van Raalte is er de man niet naar om met het afleveren van een 
min of meer dorre dogmatische verhandeling zijn taak voldoende ver
vuld te achten. Integendeel, doorlopend illustreert hij het geschrevene 
aan markante voorbeelden uit de parlementaire praktijk en is hij met 
onzichtbare tegenstanders in een belangwekkend debat gewikkeld. Soms 
laait de toorn verontwaardigd op, zoals in de paragraaf over de schade
loosstelling van de Kamerleden. De lezer van het boek, die de lust mocht 
gevoelen dit stuk, onder het minder aanlokkelijke opschrift "Parlementaire 
schadeloosstelling - kostenvergoeding - pensioenen" bij zijn lectuur 
maar over te slaan, zou zich een kostelijk stukje parlementaire historie 
ontzeggen. En al diè krantenschrijvers en -lezers, die bij elke redelijke 
aanpassing van de schadeloosstelling de gebruikelijke zure kritiek niet 
vóór zich kunnen houden, mogen het zich aantrekken wanneer zij door 
een objectief beoordelaar als dr. Van Raalte als akelige krentenwegers 
(blz. 138) en mensen met een antidemocratische en fascistische inslag 
(blz. 134) - misschien wat al te streng - in de strafhoek te kijk worden 
gesteld. 

Van Raalte's betoogtrant, die zich - zoals gezegd - niet beperkt tot 
het weergeven van vaststaande feiten, wekt bij de lezer natuurlijk nogal 
eens de neiging tot tegenspraak, als zal men zich tenslotte vaak aan 
des schrijvers, gewoonlijk weinig extreme, opvatting gewonnen geven. 
Om een voorbeeld uit het begin van het boek te noemen: de auteur zet 
daar uiteen, dat sedert de periode 1866-1868 bij botsingen tussen Kabi-
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net .en Kamer het tenslotte het Kabinet is, dat moet zwichten. Dit stelsel 
nu - zo lezen we - is "natuurlijk onverenigbaar" met de theorie van 
het dualisme tussen Kroon en parlement (blz. 4). Hier speurt de recht
geaarde antirevolutionair, met de inaugurele rede van prof. L. W. G. 
Scholten nog vers in het geheugen, meteen onraad. Gedachtig aan het 
"eigen recht der overheid" waardeert hij immers het dualisme als de leer, 
volgens welke regering en Staten-Generaal binnen ons staatsbestel elk 
een eigen roeping en verantwoordelijkheid hebben; de regering - zo 
beseft hij - is geen zetbaas van het parlement. Wanneer de vorenbedoelde 
lezer echter onverstoord zijn lectuur vervolgt, zal hij bemerken, dat dr. 
Van Raalte zelf een theorie huldigt, nl. die van het "getemperde, be
perkte dualisme" (blz. 18-21), waarbij hij zich tamelijk op zijn gemak 
zal gevoelen. 

Meer weerstand zal bij velen het standpunt ontmoeten dat de Eerste 
Kamer eigenlijk maar een overbodige luxe is. De schrijver maakt deze 
opvatting echter zo terloops en bescheiden bekend (blz. 87), dat men er 
haast overheen zou lezen en van een herhaling van de bekende argumenten, 
welke voor handhaving van de senaat pleiten, dan ook maar zou willen 
afzien. Een vraagteken past echter bij de passage, waarin betoogd wordt, 
dat de Eerste Kamer vermag "op te treden als orgaan, dat door de 
Tweede Kamer genomen besluiten mag of moet toetsen aan de rechts
overtuiging van het volk" (blz. 70/1), terwijl vlak daarop wordt gezegd, 
dat de Kamer van vijfenzeventig wordt samengesteld "op een wijze, 
waardoor haar het gezag als representant van de bestaande rechtsover
tuiging van het volk ontbreekt". Het een lijkt ons niet geheel met het 
ander te kloppen. 

Enige twijfel rijst ook, wanneer van de Eerste Kamer blijkbaar wordt 
gevergd, dat zij zo min mogelijk een eigen weg gaat (blz. 86). Natuurlijk 
zal de senaat, overeenkomstig zijn aard, bezadigd en weloverwogen te 
werk moeten gaan, maar men mag zich toch afvragen of de eigen taak 
van de Eerste Kamer behoorlijk tot haar recht komt indien zij niet anders 
zou mogen doen dan willig het spoor van de grotere zuster volgen. Ge
lukkig intussen voor dit hoge college van staat beschouwt dr. Van Raalte 
het niet als een staatsrechtelijke doodzonde, als ze eens een wetsontwerp 
verwerpt (blz. 86)! 

Met volledige instemming namen wij kennis van Van Raalte's be
zwaren tegen de dubbele begrotingsbehandeling (blz. 87-90). Zelf 
pleitten wij in dit blad (juni/juli 1958) reeds voor de suggestie van de 
grondwetscommissie-Van Schaik die de begrotingshoofdstukken uitslui
tend door de Tweede Kamer behandeld zou willen zien, en het stemt ons 
tot voldoening van een zo deskundig en gezaghebbend man als dr. Van 
Raalte op dit punt steun te hebben ontvangen. 

Belangwekkend is ook de, met een aantal recente cijfers verfriste, uit
eenzetting over ons kiesstelsel. De neiging tot tegenspraak kan echter 
opnieuw moeilijk onderdrukt worden, wanneer de schrijver met nadruk 
betuigt, dat de grote opkomst van de kiezers - 95,5 % bij de Tweede 
Kamerverkiezing van 1956 - gezien moet worden als een getuigenis 
"van het in de Nederlandse burger levende bewustzijn, dat hij aan de 
kamerverkiezing behoort deel te nemen" (blz. 104). Het komt ons voor, 
dat hier de invloed van de wettelijke opkomstplicht al te zeer wordt 
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gebagatelliseerd. Wel moet men de schrijver toegeven, dat het aantal op
gekomenen, dat weigert een stembiljet in ontvangst te nemen of blanco 
stemt, gering is (blz. 106), maar daaruit vloeit o. i. nog allerminst voort, 
dat diezelfde kiezers ook zonder wettelijke verplichting de gang naar de 
stembus gemaakt zouden hebben. Er is alle reden om daaraan te twijfelen. 
In de Tweede Kamer werd destijds als een van de redenen voor invoering 
van de "stemplicht" aangevoerd het feit, dat zoveel kiesgerechtigden geen 
gebruik van hun bevoegdheid maakten. De stemplicht, zo meende men in 
1916, "zal tot deelneming aan de verkiezingen brengen de vele kiezers, 
die thans uit onverschilligheid of om reden van geringe betekenis zich 
van deelneming onthouden. Dat dit aantal groot is, blijkt uit het feit, 
dat zelfs bij de zeer geanimeerde verkiezingen van 1905 een groot deel 
der kiezers van hun kiesrecht geen gebruik maakte" (Hand. II 1915/6, 
Bijlagen 226). Wij hebben er nog eens een paar oude verkiezingsstatis
tieken op nagekeken. Daaruit blijkt, dat bv. bij de Kamerverkiezingen van 
1913 er maar 22 van de 100 districten waren, die een opkomst van 90 ro 
of meer van de kiesgerechtigden behaalden. Het district met het laagste 
percentage was Tholen, waar slechts 33,9 % aan de verkiezing deelnam; 
dit was dus een uitzondering, maar verschillende districten kwamen nog 
niet tot de 70 %. Als het nu zo met de kiezersopkomst gesteld was onder 
het oude districtenstelsel, waarbij het sportieve element nog sterk was, 
kan men dan in redelijkheid verwachen dat onder het systeem van de 
evenredige vertegenwoordiging, dat zoveel minder tot de verbeelding 
spreekt, de belangstelling groter zou zijn? En zou het plichtsgevoel bij 
de Nederlandse kiezer zoveel sterker zijn dan bij zijn collega's van over 
de grenzen? Vooralsnog lijkt het ons toe, dat dr. Van Raalte's optimisme 
in dit opzicht onvoldoende is gemotiveerd. 

Op een kleine verschrijving moge in dit verband nog worden gewezen: 
op blz. 116 deelt de auteur mee, dat de in 1953 ingestelde staatscommissie 
van advies inzake het kiesstelsel en de wettelijke regeling der politieke 
partijen eenstemmig het bestaande kiesstelsel wenste te behouden. "Een
stemmig" is echter juist iets te veel gezegd; het rapport (blz. 21) maakt 
slechts melding van een "overgrote meerderheid". Hetgeen natuurlijk niet 
wegneemt, dat ook dan de opvatting van deze breed samengestelde en zeer 
deskundige commissie "zelfs de grootste anti-evenredigheids-Nurks" iets 
zal moeten zeggen! 

Met bijzondere interesse hebben wij ook het gedeelte gelezen, gewijd 
aan de schriftelijke voorbereiding van de openbare gedachtenwisseling 
over wetsontwerpen in de Tweede Kamer. In kort bestek wordt hier een 
duidelijk beeld van de gang van zaken geboden. Een enkele minder juiste 
mededeling van ondergeschikt belang doet aan de waarde van deze ~it
eenzetting in geen enkel opzicht afbreuk. Slechts ter vermijding van een 
verkeerde indruk zij vermeld, dat het houden van "hearings" door Kamer
commissies zeker niet tot de uitzonderingen behoort (zoals de schrijver 
het op blz. 255 doet voorkomen). De meeste commissies, van de Tweede 
Kamer althans, stellen regelmatig en vrij veelvuldig groepen uit het parti
culiere leven, op hun verzoek, in de gelegenheid hun stem te doen horen, 
ook al blijkt daarvan niet altijd uit de gedrukte stukken. En nog een laat
ste opmerking: de "bijzondere commissies" van de Tweede Kamer wor
den niet meer uitsluitend belast met het onderzoek van wetsontwerpen 
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van "bovenal technisch karakter" (blz. 256): deze beperking is in 1956 
uit het reglement van orde vervallen. 

Wij zouden het in hoge mate betreuren indien uit de enkele kritische 
kanttekeningen, die wij maakten, de indruk zou ontstaan, dat wij niet de 
grootste waardering voor het boek van dr. Van Raalte hadden. Inderdaad 
zien wij het als een zeer welkome verrijking van onze staatsrechtelijke 
literatuur. Allerlei gewichtige onderwerpen, die in de bestaande werken 
in het algemeen wat summier worden behandeld, zijn door Van Raalte 
breedvoerig, maar allerminst vervelend, behandeld. Wij denken hier aan 
de paragrafen over de gang van zaken en de moeilijkheden bij de kabi
netsformatie, de aard van de verschillende formatieopdrachten, de soorten 
van kabinetten (parlementaire, extra-parlementaire, intermezzo- en zaken
kabinetten), de duur van de kabinetsformaties - de stabiliteit van de 
ministeries in de loop der historie - alle aangelegenheden, waaraan 
men juist in deze tijd weer eens gaarne extra aandacht besteedt. Wij 
kunnen de schrijver dan ook alleen maar dankbaar zijn, dat hij ook 
deze kwesties in zijn boek over het Nederlandse parlement aan de orde 
heeft gesteld, al houden zij daarmee slechts indirect verband. Maar niet 
minder interessant zijn de hoofdstukken over bijv. de Kamerontbindingen 
in het verleden, het vraagstuk van de revolutionaire volksvertegenwoor
digers, over het openbaar Kamerdebat, de rechten. van initiatief, àmende
ment en interpellatie, enz. Het wordt alles met grote kennis van zaken 
en gelardeerd met sprekende voorbeelden als\een smakelijk gerecht opge
diend. Kortom, dit voortreffelijk boek verdient een grote kring van lezers 
en kopers. De prijs van deze, uitnemend gecorrigeerde en stevige pocket 
van ruim 340 bladzijden zal voor niemand een bezwaar zijn om het aan te 
schaffen. Laten velen dat ook doen; zij zullen er geen ogenblik spijt 
van hebben. 

MR. A. C. DE RUITER 

DR. J. VAN BAAL, Het Nieuw-Guinea vraagstuk. Uitgave 
J. H. Kok N.V., Kampen, 1959. 

Dit geschrift van de oud-gouverneur van Nieuw-Guinea onderscheidt 
zich van andere brochures over dit actuele onderwerp in de eerste plaats 
door de rustige betoogtrant, die slechts even onderbroken wordt door de 
vermelding van de gruwelen door Indonesiërs gepleegd op de juist uit 
de internering komende Nederlandse vrouwen en kinderen (blz. 23); 
door de volledige weergave der feiten inzake de positie van Nieuw-Guinea 
bij de onderhandelingen met de Republiek; door de werkelijkheidszin 
bij de beschrijving der economische mogelijkheden van dit gebiedsdeel; 
door de gemotiveerde afwijzing van hetgeen bij eventuele afstand van de 
souvereiniteit als mogelijkheden door somffiigen wordt gesteld; door de 
liefde voor de Papoea, die naar voren komt, als de oud-bewindsman 
spreekt over hetgeen de bevolking thans reeds in geestelijk en stoffelijk 
opzicht onder het Nederlandse bestuur ontvangen heeft; vooral, omdat 
het vraagstuk hier gesteld wordt op de enig juiste wijze, namelijk als een 
probleem van staatkundige aard, waarbij de positie van de overheid in 
het geding is, zowel vanuit het standpunt der verantwoordelijkheid van 
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de door God opgedragen taak, als vanuit het gezichtspunt van de oor
sprong en de begrenzing van die taak. 

Daardoor leent het geschrift zich zeer in het bijzonder voor studie op 
de kiesvereniging en aangezien te verwachten is, dat in de komende parle
mentaire periode wel op verschillende tijden het vraagstuk-Nieuw-Guinea 
aan de orde zal komen, geloven wij dat het goed zal zijn, dat de plaatse
lijke en de regionale partij instanties aandringen op een algemene studie 
van deze brochure. Nu dr. Van Baal door allerlei oorzaken zijn vroegere 
plaats niet in de Staten-Generaal heeft kunnen innemen, dus niet via het 
spreekgestoelte in het parlement het Nederlandse volk van voorlichting 
kan dienen, is het dubbel noodzakelijk, dat langs deze weg de publieke 
opinie kan worden gevormd. 

Want het vraagstuk op zichzelf is zeker niet gemakkelijk. Reeds het 
ontstaan van het conflict vertoont allerlei zijden. Zij worden in het eerste 
hoofdstuk uiteengezet. Er zijn allerlei moeilijkheden bij de interpretatie 
van de bepalingen van de onderscheiden overeenkomsten en verklaringen, 
van die der Malinoconferentie, van Den Pasar, vooral van Linggadjati 
en van de Renvilleovereenkomst en tenslotte van de bepalingen van de 
Ronde Tafelconferentie. Steeds moet men de aandacht gericht houden op 
de omstandigheden, waaronder deze bepalingen zo en niet anders zijn ge
formuleerd. En steeds moet men niet vergeten, dat van de zijde der 
Indonesiërs slechts één gedachte voorzat, merdeka voor honderd procent. 
En dr. Van Baal bewijst met de feiten, dat de trouw aan het gegeven 
woord bij de tegenpartij van Nederland steeds op zijn minst twijfelachtig 
is, zodat elke nieuwe overeenkomst slechts beschouwd wordt als een 
nieuwe stap op de weg naar algehele merdeka, vrijheid. Bijzonder belang
wekkend is nu het betoog op bladzijde 24 over de werkelijke inhoud van 
dit begrip vrijheid. Onzekerheid daarover is een der grootste oorzaken 
van de vele misvattingen over de bedoelingen van Soekarno. 

Het tweede hoofdstuk, dat tot titel draagt Balans van Nieuw-Guinea, is 
inderdaad een balans. Allerlei vraagstukken worden tegenover elkaar 
afgewogen, steeds in verband met het toekomstig welzijn van de Papoea
bevolking. Een en andermaal komt de naam voor van Frans Kasiepo, 
de man, die zijn volksgenoten ver vooruit is en met onverdroten trouw in 
bescheidenheid de ontwikkeling van zijn volk nastreeft. De persoonlijke 
kennismaking met hem heeft ons indertijd diep getroffen. 

Er is een toekomst voor Nieuw-Guinea. En deze toekomst kan ook tot 
zegen zijn voor Nederland. Dr. Van Baal geeft in zijn laatste zin ook 
aan hoe dit kan: Er is maar één weg, het vraagstuk aan te pakken en 
alle aarzeling laten varen. MR. L. W. G. SCHOLTEN. 

DR. N. eRAMER, Parlement en pers in verhouding tot de 
overheid. Uitgave H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. 

Vertegenwoordigend werkzaam zijn betekent dat men in zijn vertegen
woordigend bezig zijn kenbaar moet zijn voor degene die men vertegen
woordigt. Dat is het recht van de vertegenwoordigde en de plicht van 
de vertegenwoordiger. 

Vandaar de openbaarheid van onze vertegenwoordigende lichamen, die 
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zo eerst recht tot vertegenwoordigende lichamen worden. Op hetzelfde ogen
blik waarop men zich vertegenwoordigen laat, mag men aanspraak maken 
op het toezicht op de wijze waarop de vertegenwoordiger zich kwijt van 
zijn vertegenwoordigende taak. Men moet zich over zijn vertegenwoor
digende werkzaamheid een oordeel kunnen vormen. Vandaar ook het wet
telijk voorschrift van het periodieke aftreden, vandaar het verschijnsel van 
de periodieke verkiezingen. 

Hoe de openbaarheid van de vertegenwoordigende lichamen zich reali
seert, weten we. Het geschiedt in het bijzonder door het toegankelijk 
maken van de vergaderingen. In het democratisch staatsbestel is de 
publieke tribune een wezenlijk attribuut. In feite echter realiseert deze 
openbaarheid zich door de aanwezigheid van de pers. Zij is in de ver
tegenwoordigende lichamen op haar beurt vertegenwoordigend werkzaam: 
zij vertegenwoordigt het publiek, dat zich door haar verslag laat uit
brengen van wat er in het vertegenwoordigend lichaam geschiedt of ook 
wordt nagelaten. 

Ook in deze is de functie van de pers een belangrijke. Zij licht in, zij 
licht toe en zij licht voor. Zij beoefent meer dan een formele open
baarheid - dit laatste is meer het kenmerk van de officiële Handelin
gen - neen, zoals zij alles wat zij te lezen aanbiedt, in een vorm aan
biedt die ook tot kennisneming animeert, zo ook met haar verslagen, haar 
beschouwingen, haar commentaren - haar inlichten, toelichten en voor
lichten dus - over de wijze waarop de parlementaire democratie gestalte 
krijgt. 

Vandaar dat dit alles een levende zaak is en dat, als bij elk brok 
van leven, de spanningen niet ontbreken. Politici zijn mensen - en 
hoe I -, en journalisten zijn mensen - en hoe I -, en over en weer 
zullen er invloeden uitgaan, invloed van de pers op de parlementaire 
belevenissen, invloed van het parlement op de geschiedenis van de pers. 
Maar beide elkaar toch steeds vindend in de verwerkelijking van het 
gemeenschappelijke doel, in het nastreven van het gemeenschappelijke 
goed: een gezond democratisch staatsbestel waarin noch parlement noch 
pers kan worden gemist. 

Geen wonder, dat dit stof biedt voor een interessante studie, en men 
mag dr. Cramer reeds dank weten omdat hij het onderwerp heeft aan
gevat. Zelf maakt hij - en met ere - deel uit van het gilde, dat wij 
plegen aan te duiden als "de parlementaire pers" en dat, zoals de naam 
reeds aanduidt, bij dag en niet minder ook bij nacht voor ons de commu
nicatie met onze parlementaire vertegenwoordigers onderhoudt. Het is 
tevens het gilde, dat voor ons in nadere zin in voortdurende betrekking 
staat tot de regering des lands. Ook dit laatste kent, behalve zijn zon
zijden, enkele schaduwzijden, juist weer in de realisering van de relaties, 
en het is ook daarvan dat dr. Cramer een en ander in zijn belangwek
kende studie aan de orde stelt. 

Verdient dr. Cramer waardering om de keuze van het onderwerp, die 
waardering is ook alleszins gerechtvaardigd om de manier waarop hij het 
behandeld heeft. Deze behandeling is wetenschappelijk alleszins verant
woord, maar heeft - en wij treuren daarom niet - tegelijk iets be
houden van het verrassende, tegenlijk soms ook het minder diepgaande, 
waarop nu eenmaal de journalist is aangewezen. 
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De lezing van het boek van dr. Cramer heeft bij ons wel het besef 
verlevendigd, van hoe groot en wezenlijk democratisch belang de relaties 
zijn die hier aan de orde komen. Te denken moet het zeker geven, dat 
te onzent na bijna anderhalve eeuw van parlementaire openbaarheid de 
interesse voor de politiek niet belangrijk groter is dan thans het geval moet 
heten (47 % van de kiezers verklaarde zich enkele jaren geleden niet ge
i~teresseerd). Heeft het parlement zich hier verwijten te maken? Heeft 
de pers zich dit aan te trekken? Of treedt ook hier een gemeenschap
pelijk probleem aan de dag, dat dan ook vraagt om een gemeenschappe
lijke benadering? Ook in het gesprek over dit onderwerp zal de studie 
van dr. Cramer niet ongelezen mogen blijven. E. DIEMER. 
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GEMEENTE EN WATERSCHAP 

DOOR 

M. W. SCHAKEL 

I 

"In Holland staat een huis, 
In dat huis daar woont een graaf." 
Het Nederlandse kind, dat dit volkswijsje zingt, zal zich wel niet met 

nadere vragen plagen. De gewaardeerde lezer zou echter mogelijk de ver
zuchting kunnen slaken: maar Holland is zo groot. 

Welaan dan, ons huis staat in Noord-Holland. Wilt u nog een nadere 
aanduiding: aan de weg van Schagen naar Wieringerwaard. Wie er vóór 
staat, zal willen toestemmen, dat het niet zo maar een huis is. Integendeel, 
het is eerbiedwaardig. &rbiedwaardig zowel wat ouderdom, als wat het 
uiterlijk aanzien .en de bestemming betreft. Het dateert van 1612. Tegen 
het hagelwit van de muren steekt het groen van raam- en deurkozijnen 
fris af. Het rieten dak, dat het grootste gedeelte overstulpt geeft ons huis 
het aanzien van een Noordhollandse boerenbedoening. Maar die eerste, 
vluchtige indruk is er naast. In dat huis "woont" namelijk een graaf. Niet 
een late naneef uit de Hollandse gravengeslachten, die de geschiedenisles 
op de lagere school zo verzuurden, maar een dijkgraaf. Ons huis is het 
polderhuis van het waterschap "De Wieringerwaard" . Overigens is dit 
nog slechts de helft van de waarheid. Behalve de graaf, "woont" er ook 
nog de burgemeester van Wieringerwaard. Het is een polder-gemeente
huis. 

Als zodanig is dit fraaie bouwwerk een heriIUlering-in-steen aan het 
vroegere "huwelijk" tussen gemeente en waterschap - deze twee waren 
op vele plaatsen in ons land in de volle zin van het woord één - een 
huwelijk, dat eerst in de vorige eeuw, niet dan onder veel druk van buiten
af, ontbonden is. 

Wanneer de burgemeester van Wieringerwaard in de spiegel kijkt, ziet 
hij de dijkgraaf van het waterschap. Zou de gemeentesecretaris zijn voor
beeld volgen, hij zou met de secretaris van het watersêhap geconfronteerd 
worden. 

Met de personele unies houdt de intieme relatie echter op, want polder
en gemeenteadministratie zijn in ons huidige bestel door waterdichte schot
ten van elkander gescheiden. Niet alzo in het verleden. WIe zich in polder
archieven verdiept, komt tot merkwaardige ontdekkingen. Van een ge
meentebestuur in de huidige zin van het woord was buiten de steden in 
de vóór-revolutionaire tijd geen sprake. De gemeentebesturen tèn platte
lande zijn kinderen van de revolutie. Tijdens de Republiek biedt het platte
land menige treffende illustratie van de in haar algemeenheid wat ge-
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waagde stelling, dat er verband is tussen bodemgesteldheid en regerings
vonn. 

Het oosten van Nederland met zijn zand- en heidegronden kende "het 
gemeene veld": de gemeenschappelijke, niet in pariculiere hand zijnde 
gronden. Natuurlijk was er een lichaam nodig, dat bij deze communale 
vorm van grondgebruik regelend optrad: de marke. De marke was tot de 
staatsregeling van 1798 met verordenende bevoegdheid bekleed: marke
verorderingen, "willekeuren" of "boerwillekeuren". 

De "willekeuren" beperken zich niet tot de organisatie van het land
bouwleven. In deze verordeningen worden ook zaken geregeld, die naar 
onze huidige begrippen tot de gemeentehuishouding behoren. 

Dat was geen usurpatie van macht. Er was geen gemeentebestuur. De 
meest gerede partij - in dit geval dus de voor het richtige grondgebruik 
verantwoordelijke markeorganisatie - ontfermde zich ook over de overige 
- in die dagen: weinige - publieke belangen, die om behartiging vroegen. 

De markeorganisatie liet zich niet slechts gevoelen door middel van haar 
verordende bevoegdheid. Zij voteerde ook de gelden, die nodig waren voor 
school, brandweer, pastorie, kosterie, kerk, kapel en predikant. 

J. de GraaP) schetst ons hoe nog in 1823 de schoolopziener ter Har
fense markevergadering verschijnt, om daar een pleidooi af te steken voor 
het vervangen van de stenen vloer in de Almense school door een houten. 

Prof. mr. D. van Blom schrijft in een voorbericht op een ander werk 
van De Graaf 2): "Hoe duidelijk komen hier naar voren de veel om
vattende functies der marke, die méér was dan organisatie van grond:.. 
eigendom alleen. Tot haar functies behoorden wat later taak werd van 
veenschap, waterschap en gemeente." 

Linthorst Homan toonde in zijn dissertatie 3) aan, dat de Drentse ge
meente teruggaat op het kerspel. Dat kerspel noemt hij de uitverkoren 
eenheid voor de behartiging van de plaatselijke belangen. Waterstaat
kundige taken als het beheer van wegen en waterlossingen werden meestat 
in kerspelverband vervuld. 

De Friese plattelandsgemeente vindt in de grietenij haar voorgangster in 
die tijd. In de persoon van de grietman waren in vele gevallen de functies 
van rechter, bestuurder en dijkgraaf verenigd. Vele grietenijen vervulden 
een belangrijke rol op waterstaatkundig gebied. Van Buytenen 4) beschrijft 
het allengs zich uitbreidende arbeidsterrein van de grietman: "Zien wij 
doorgaans de grietman optreden in kwaliteit van rechter, toch heeft hij 
ook in allerlei bestuurszaken initiatieven te nemen en maatregelen ten 
uitvoer te leggen. De zorg voor de interne aangelegenheden, vooral natuur
lijk waterstaatszaken, was de grietman opgedragen." 

Overal ten plattelande hetzelfde grondpatroon zij het in van gewest tot 
gewest wisselende verschijningsvorm: de behartiging van (vrijwel) alle 
algemene belangen vindt op lokaal niveau geconcentreerd, niet gescheiden, 
in één bestuurslichaam plaats; de in de loop van de 1ge eeuw ontstane 
burgerlijke gemeente is de erfgenaam van slechts een deel van die taken. 

1) J. de Graaf, Uit het archief der marken van Almen en Harfsen. 
2) J. de Graaf, Uit het archief der marke van Holland (Holten). 
3) J. Linthorst Roman, Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe. 
4) M. J. van Buytenen, De Grietenij ldaarderadeel. 
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. Dit artikel handelt over de verhouding van gemeente en waterschap. 
De mar~e, het kerspel, de grietenij zijn weliswaar voorlopers van huidige, 
burgerlijke gemeenten, maar het waren geen waterschappen. Al verzorg
den ze ook de aanwezige waterstaatkundige taken, het accent - de namen 
verraden het al - lag elders 5). Het waterschappelijke element sprong niet 
het eerst in het oog. De bodemgesteldheid in de besproken gewesten was 
in het algemeen niet van dien aard, dat de waterstaatkundige problemen 
zich sterk op de voorgrond drongen. Althans zeker niet in die tijden bij de 
toenmalige stand van de cultuurtechniek en de naar huidige begrippen 
schamele wijze, waarop de in de bodem liggende mogelijkheden bij de 
bedrijfsvoering benut werden. 

Er zijn echter gewesten in ons vaderland, waar de strijd met het water 
er een was op leven en dood. In het westen, zuidwesten en midden des 
lands vindt men uitgestrekte gebieden, die beneden of nauwelijks boven de 
zeespiegel liggen. Voeg daarbij de in zijn soort nog ernstiger bedreiging 
door het opperwater. Een bedreiging, die in het deltagebied van de grote 
rivieren zeker in het verleden uiterst reëel was. Een vlak gebied boven
dien, dat in zeer grote delen geen natuurlijke ontwatering kent. In dit 
deel van het vaderland, dat beneden de een-meter-lijn ligt - in grove 
trekken: Zeeland, de Hollanden, West-Utrecht - waren de waterstaat
kundige problemen in de onopgesmukte zin van het woord levens
problemen. 

Ook de lage landen bij de Noord- en Zuiderzee vertoonden in de vóór
revolutionaire tijd hetzelfde geconcentreerde, simpele bestuursbeeld van de 
rest van het land. Maar er was één duidelijk verschil. In het bestuurs
lichaam, dat alle of nagenoeg alle te behartigen belangen omspande, stonden 
de waterstaatkundige belangen voluit en zeer nadrukkelijk op de voor
grond. 

De lichamen, die in het leven geroepen waren om de strijd tegen het 
water (zowel op het "binnenlandse" als op het "buitenlandse" front) te 
voeren, hebben het bestuurlijke beeld bepaald. In veruit de meeste gevallen 
zijn tot op de huidige dag gemeentegrenzen haast altijd tevens polder
grenzen. 

Op deze lage gebieden had Huizinga het oog geslagen toen hij schreef 6) : 
"Wij wijzen zo gaarne op het water, dat ons heeft opgevoed (Iet wel, het 
binnenwater minstens evenzeer als de zee I). Opgevoed tot eigen hulp in 
kleinen kring." . 

Prof. I. A. Diepenhorst, die op 2 april 1957 bij de behandeling van de 
begroting van Verkeer en Waterstaat in de Eerste Kamer als "slaperdijk" 
optrad - de antirevolutionaire "wakerdijk" in de senaat voor dit be
grotingshoofdstuk, de heer Tjalma, was buitenslands - formuleerde het 
als volgt: "Het waterschap als zuivere met de concrete nood des levens 
ontstane organisatievorm, die de strijd tegen de eeuwige vijand het water, 
veroorloofde." 

5) Aan deze voorstelling van zaken wordt niets afgedaan door het feit, dat na 
de markescheiding (d. i. het brengen van de gemene gronden in particulier bezit) 
aan het onttakelde. bestuurslichaam, de marke, de zorg voor wegen en waterlopen 
gelaten werd. Als zodanig zijn ze met een in hoofdzaak waterschappelijke resttaak 
blijven bestaan tot de huidige waterschappen ze aflosten. Vgl. Mr. A. Kleyn, De 
marken in de gemeente Zweeloo sinds de markescheiding. 

6) Huizinga, Nederland's geestesmerk. 
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De geschetste bodemsituatie was er oorzaak van, dat deze organisatie 
met haar waterstaatstaak van de vroegste tijden af in deze gebieden aller
wegen aanwezig was. Telt Nederland 2700 waterschappen (verzamelnaam 
voor dijkschappen of hoogheemraadschappen, boezemschappen en polders), 
Zuid-Holland alleen kent er al ongeveer 550. 

Het waterschap was in dit gedeelte van ons land de eerste en meest 
gerede partij (het beschikte over financiële bronnen) om ook andere be
langen, die allengs opkwamen, mede te behartigen. De polderbesturen 
sloegen hun vleugels over de ganse l,okale gemeenschap uit. Redelijkheids
halve moet daaraan toegevoegd worden, dat ze tevens de benodigde pen
ningen op tafel legden. 

Wie daar dorpshistorie wil bedrijven is behalve op de kerkelijke en 
rechterlijke archieven met name op de polderboeken aangewezen. Schrijver 
van dit artikel heeft het ervaren bij de samenstelling van een geschied
verhaal over de plaats zijner inwoning '1'). 

Het grondgebied van de burgerlijke gemeente Noordeloos valt samen 
met dat van 4 polders. Ieder jaar stelde elke polder een begroting (de 
binnenlandse omslag) voor de eigenlijke poldertaak op. Gevieren zetten zij 
daar bovenop één "omslag voor het groot gemeen". In die gezamenlijke, 
algemene begrotingen en rekeningen vindt men posten als: 

"Notificatien in de couranten om eene vroedvrouw te krijgen"; 
,,16 dagen luydens over het lijk van Haare Koninklijke Hoogheid Me-

vrouwe de Princesse Gouvernante in January en February 1759"; 
"voor inkwartiering van een geblesseerde soldaat" (1799); 
"voor 2 potten in de gevangenis" (1810); 
"gelijkmaken Bazeldijk bij de komst van Zijne Majesteit de Keizer" 

(1811); , 
Men zal toestemmen, dat posten van dit soort voor onze huidige be

grippen vreemd aandoen in een polderadministratie. 
Aanvankelijk heeft men de niet-waterstaatkundige uitgaven, de algemene 

dorpskosten, afzonderlijk geadministreerd op de rekening van het groot
gemeen. Het eindbedrag van deze rekening werd over de vier polders naar 
rato van hun oppervlakten in bunders omgeslagen. Eenmaal uitgaande van 
de opvatting, dat de dorpslasten alleen door de grondeigenaars gedragen 
moesten worden, was dat een evenredige verdeling van die lasten. 

Wie zou menen, dat uit deze verstrengeling zich in de loop der tijden 
wel een eigen gemeentelijk beheer zou lospellen, komt bedrogen uit. Tegen 
het einde van de 18e eeuw is van een enigszins geconcentreerd beheer der 
dorpsbelangen minder dan ooit sprake. De vier polders blijken dan de ver
schillende dorpsbelangen, die om behartiging vroegen, eenvoudig onder 
elkaar verdeeld te hebben. De eerste polder heeft midden tussen haar uit
gaven voor molens en voor het schoeven van watergangen eensklaps staan 
"leverantie drank bij het visiteeren der Brandspuyt" en "aen den school
meester voor zijn traktement als voorzanger en koster". De tweede polder 
heeft zich ontfermd over de tractementen van de zeven schepenen, de drie 
armmeesters, de twee kerkmeesters en de gerechtsbode. De derde betaalde 
de huurpenningen "van een akkertje tot de thuyn voor den schoolmeester", 
voldeed aan de glazenmaker Capriola de kosten voor "het glasemaacken 

7) M. W. Schakel, Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noor
deloos en Overslingeland. 
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in kosterij en schoolhuys", en betaalde de premies uit voor gevangen vossen. 
De vierde had zich het lot van de dienaar der Justitie aangetrokken, be
taalde zijn tractement en "aen Tilanus voor leverantie van kleeren tot het 
montoer van den diender". 

Men kan enerzijds stellen, dat de huidige burgerlijke plattelandsgemeen
ten in deze streken één of meerdere waterschappen in de bestuurlijke "ge
slachtslijn" vóór zich hebben. Omgekeerd is het evenwel niet zo, dat alle 
waterschappen gemeenten tot hun bestuurlijk "nageslacht" kunnen 
rekenen. 

Sinds de middeleeuwen zijn er namelijk ook colleges - als regel be
hartigen ze de waterkering en/of de waterlozing - wier invloedssfeer zich 
niet over één dorp, maar over een gehele streek uitstrekt. 

Het is duidelijk, dat er een sterk, centraal gezag nodig was om zulke 
grote corporaties tot aanzijn te roepen. Fockema Andrae heeft in een in
telligente studie 8) gewezen op de rol, die de graven van Holland in dit 

. opzicht gespeeld hebben. 
Op een kaart van de oude Comitatus Hollandiae heeft hij 17 rode ge

tallen doen drukken en ieder getal representeert een regionale waterstaats
activiteit, ontplooid tussen 1165 en 1/230. 

Doordat deze streekwaterschappen niet belast waren met allerhande on
eigenlijke dorpstaken zouden ze voor de eerste voorbeelden van het water
schap als zuivere doelgemeenschap kunnen doorgaan. 

Toch gaat deze theorie niet op. Ook het gezag van deze streekwater
schappen waaierde uit over aangelegenheden, die met de waterstaat niet 
of slechts ten dele in vetiband stonden. 

De algemene taak van deze regionale waterschappen staat ons thans 
om twee redenen niet meer zo helder voor de geest. In de eerste plaats 
kwam dat algemene element in streekvel'band meer occasioneel aan de 
orde. In de tweede plaats hebben deze hogere waterschappen geen erf
genamen voor die algemene streektaken gekregen. Tussen de gemeenten 
en de provincie zijn geen territoriale bestuurslichamen ingeschoven. 

Dat deze streekwaterschappen in voorkomende gevallen deden wat hun 
hand vond om te doen, ontdekten wij in de archieven van het hoogheem
raadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe 9). In de 
tachtigjarige oorlog worden op last van het dijksbestuur schansen op
geworpen en werd er een "Nationale Reserve" gemobiliseerd. Het richtte 
wachthuizen in, kocht pektonnen en zandlopers, buskruit, "brandt ende 
kaerssen". Meerdere malen werden er door dit hoogheemraadschap bid
en boetedagen uitgeschreven. 

Het streven naar scheiding 
Boedelscheidingen plegen nogal eens problemen op te roepen en zich 

daardoor over een heel tijdsbestek uit te strekken. Die problemen torenen 
zich soms zo hoog op, dat men de boedel maar onverdeeld laat. 

Dit nu kan van de ons bezig houdende boedelscheiding niet gezegd 
worden. In de plaats van de ene, vóór-revolutionaire rechtsgemeenschap, 
kennen wij thans twee, administratief - materieel niet altijd - scherp 

8) Mr. S. ]. Fockema Andrae, Willem I en de Hollandse hoogheemraadschappen. 
9) M. W. Schakel, De waterwolf slaat toe. 
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van elkander afgescheiden rechtsgemeensehappen: de gemeente en het 
waterschap. De periode waarin deze boedelscheiding tot stand is gebracht, 
beslaat een lange reeks van jaren. 

Een boedelscheiding, de naam geeft het aan, heeft als kristallisatiepunt 
het moment, waarop de scheiding en deling van eigendommen plaatsgrijpt. 
De scheiding, die in dit artikel onze aandacht heeft, is niet op een bepaald 
tijdstip over de gehele lijn voltrokken. Die scheiding groeide en was er 
tenslotte. Lokaal verliep dit proces nog weer in verschillend tempo. Dat 
groeiproces was niet van natuurlijke aard, het lag niet onweerstaanbaar 
in de aard der dingen opgesloten noch was het door de omstandigheden 
van nature gegeven. 

Achter deze scheiding staat een bepaalde visie. Een visie van buitenaf. 
Het waren de Fransen, die splitsing van bevoegdheden decreteerden. 
Scheiding van kerk en staat. Scheiding van bestuur en rechtspraak. 

Direct stond ook al op het program: splitsing van dorps- en polderzaken. 
Dit laatste werd een ware lijdensweg. 

18 januari 1795 verlaat stadhouder Willem V het land. De provisionele 
representanten van het volk van Holland nemen de leiding in handen. 

Op 6 maart van dat jaar verschijnt hun eerste publikatie aan de plaatse
lijke regeringen. In de considerans staat, dat de collegiën van heemraad
schappen en watergraafschappen provisioneel op de oude voet zouden 
blijven. 

Provisioneel, want hogerop weerklinkt in de considerans de geloofs
belijdenis, dat alle ingezetenen gerechtigd zijn tot het ongestoord genot 
van de "Rechten van den Mensch en van den Burger". Alle ingezetenen, 
niet alleen de ingelanden I 

De tijdbom onder de algemene belangenbehartiging door de grond
eigenaren is reeds in deze eerste publikatie gelegd. De scheiding van de 
gemene boedel in waterstaatstaken en algemene taken wordt in principe 
reeds aangekondigd. 

Dat principe werd in de Staatsregeling van 1798 nader geconcretiseerd: 
"alle leden der maatschappij hebben, zonder onderscheiding van geboorte, 
bezitting, stand of r'ang, een gelijke aanspraak op derzelver voordelen". 

Zonder onderscheiding van bezitting aanspraak op de voordelen van de 
maatschappij I Dit soort documenten is altijd erg scheutig in het toe
kennen van voorrechten. Over de aan rechten verbonden plichten zijn ze 
bescheidener van terminologie. Aan de voordelen van de maatschappij 
zitten ook "nadelen". Het gezag van de grondeigendom strekte zich inder
daad ook uit over de zaken, die met de grond geen relatie hebben. De 
grondeigenaar legde daarvoor evenwel tevens de penningen op tafel. 

Het gretig accepteren van voordelen, maar het van zich schuiven van 
de daaraan verbonden nadelen, is één van cie oorzaken, waarom de boedel
scheiding zo lang op zich heeft doen wachten. De andere oorzaak ligt in de 
omstandigheid, dat hier op forse wijze ingegrepen werd in het in de loop van 
vele eeuwen gegroeide. Het papier is geduldig, maar de praktijk is minder 
kneedbaar. Rien n'est si long que Ie provisoire 10). Het kan bewezen 
worden aan de hand van verschillende staatsregelingen, die elkander 0p
volgden met de snelheid, waarmede tijdens de vierde Republiek het ene 

10) Niets is zo duurzaam als het voorlopige. 
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Franse kabinet na het andere voor het voetlicht trad. 
In 1800 en 1801 komen er reglementen, die artikel 191 van de zo juist 

genoemde staatsregeling van 1798 moesten realiseren. Deze reglementen 
handelen over: 
1. de inrichting der gemeentebesturen; 
2. de verkiezing der gemeentebesturen; 
3. de verkiezing der bestuurders ter 'waarneming der zaken van de 

ingelanden, landeigenaars of geërfden. 
Deze reglementen hadden tot gevolg kunnen hebben, dat de plaats vàn 

de vóór-revolutionaire rechtspersoon ingenomen werd door twee rechts
personen: de burgerlijke gemeente (onder door ingezetenen gekozen be
stuur) en een waterschap of polder (onder een door ingelanden gekozen 
bestuur). In de praktijk kwam er slechts in een uitzonderingsgeval iets 
van terecht. 

"Het zou 1851 moeten worden vóór men in de raad, als hoofd der 
gemeente, de vertegenwoordiger mocht begroeten van alle ingezetenen 
en niet van een bevoorrechte groep daaruit. Tussen deze beide jaartallen 
(1798 en 1851, Sch.) liggen de pogingen van de grondeigenaren om bij 
de zaken betrokken te hlijven en de aarzelingen om de plaatselijke be
sturen op de waterstaat terug te dringen naar het terrein, waarvoor zij 
eigenaardig voorbestemd zijn." 11) 

Aan de regelingsdrift van de nieuwe machthebbers heeft het bepaald 
niet gelegen. Bij decreet van 29 mei 1800 werd een inventarisatie van 
archieven voorgeschreven. Die inventarisatie was bedoeld als het voor
spel tot de zo zeer gewenste splitsing. 

Ga echter maar eens tot een verantwoorde ,inventarisatie over, indien 
alles in één boek dooreenstaat. Om van scheiding van stukken nog maar 
te zwijgen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat we tien. jaren 
later een decreet ontmoeten (decreet van 18 oktober 1810), waarin in de 
officiële, ambtelijke stijl van die donkere tijd te lezen valt: "L'administra
tion des polders, digues et routes, ainsi que leur entretien et leurs répara
tions, restera provisoirement telle qu'elle est aujourd'hui." 12) 

De zaken van de waterstaat bleven voorlopig - al weer dat: voorlopig 
- op de oude voet geregeld. Dat betekende in de praktijk tevens, dat in 
de meeste gevallen, de oude, verstrengelde verhouding, ondanks de insti
tutie van gemeentebesturen, in menigerlei opzicht bleef doorwerken. Een 
definitieve regeling kwam er onder het Franse bewind niet, al moet erkend 
worden, dat aan het einde van de Franse tijd de scheiding op papier aardig 
was vastgelegd. 

V oor Noordeloos vond ik de volgende situatie. Met de komst van de 
Fransen werd er naast de polderbesturen een gemeentebestuur ingesteld, 
dat al of niet in combinatie met de polderbesturen vergaderde. Zo werd er 
altijd gecombineerd vergaderd, wanneer het over kwesties ging, die geld 
vereisten. 

De polders bleven de geldmiddelen opbrengen om de gemeentelijke 
uitgaven te dekken. Dat ging lijnrecht in tegen een besluit van schout, 
waardslieden en schepenen van 28 februari 1805 om voortaan "de Rekening 

11) Dr. B. de Goede, Gemeente en Waterschap, blz. 10. 
12) Het beheer van polders, dijken en wegen, benevens hun onderhoud en herstel, 

zal voorlopig op de huidige voet blijven. 
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van het grood gemeen afzonderlijk te doen en alzoo van het grood gemeen 
eene afzonderlijke Rekening te formeere en dus voortaan op de Polders 
niet te verdeele." 

Het bleef vooralsnog een vrome wens. Twee jaren later, op 30 januari 
1807, gaat er weer een verzoek naar de Gedeputeerden van het Departe
mentaal Bestuur van Holland "omme hunne Plaatselijke behoeften ten 
bedraagen van circa f 500 tegelijk met de Polders uitgaaven jaarlijks op 
den ouden voet over de Landerijen te moogen omslaan". Hetwelk ge
nadiglijk werd goedgevonden. 

Met de inlijving bij het keizerrijk Frankrijk ging het er dreigender 
uitzien. De administraties moesten nu wel definitief gescheiden worden. 
Te Noordeloos verliep het toen nog niet erg vlot. 

Zo wordt er bijv. op 30 mei 1811 bericht, dat er geen gemeentekas 
is en op een nadere aanschrijving wordt de negende juni 181'1, ditmaal 
in slecht Frans bericht: les dépenses communale ont été payé depuis des 
Années immemoriable par les Polders." 13) 

Maar de onder-prefect laat het er niet bij zitten. Hij eist ten spoedigste 
een overzicht van de bedragen, die het gemeentebestuur zal moeten uit
geven gedurende de maanden juli, augustus en september. 

Deze interventie neemt niet weg, dat er boven de rekening over 1811 
- laconiek of ostentatief? - geschreven staat: "wijl er voor dit jaar 
1811 geen Budget voor de uitgaven der Gemeente aanwezig is, en de 
uitgaven dus niet anders dan uit de Polders, op den ouden voet, gevonden 
worden". 

Met ingang van 1812 scheiden zich dan de wegen. Dat wil zeggen te 
Noordeloos. Dat dit voorbeeld nog allesbehalve maatgevend is voor de 
algemene situatie, kan blijken uit de opzet, die dr. De Goede gaf aan 
het eerste hoofdstuk van zijn reeds vermelde werk. Achtereenvolgens 
behandelt hij: de vóór-revolutionaire verstrengeling, de scheiding tussen 
1798 en 1851, het opruimen van de laatste restanten na 1851. 

De bestuursreglementen voor het platteland van 1815 en 1825 aan
vaardden principieel de scheiding tussen waterschap en gemeente, maar 
in de praktijk - en zelfs ook in bepaalde artikelen - ziet men de grond
eigenaren toch weer in de gemeentelijke arena opduiken. 

"De geschiedenis tot 1851 is er een van goede bedoelingen èn van 
aarzeling om deze ten volle te verwezenlijken." 14) 

Het staat zo duidelijk in het nieuwe reglement op de polderbesturen 
van Noordeloos, vastgesteld bij besluit van Z.M. de Koning van 1817: 
"en zullen geene uitgaven het Dorp betreffende uit de Polder kas betaald 
worden of in den omslag gebragt of geleden". 

Maar De Vries 16) moest nog schrijven: "Een tak van bestuur, die na de 
vernieuwing onzer staatsinstellingen in 1848 aan een veranderde inrichting 
dringend behoefte had, was het dijk- en polderbestuur. Sedert hun op
treden in 1850 hebben de nieuwe Provinciale Staten die regeling met 
ernst ter hand genomen. De hervorming, waartoe de Staten zich geroepen 

13) De gemeentelijke uitgaven zijn sedert onheugelijke tijden door de polders 
betaald. 

14) Dr. B. de Goede, Gemeente en waterschap. 
15) G. de Vries Azn, Het dijk- en molenbestuur in Hollands Noorderkwartier onder 

de grafelijke regering en gedurende de Republiek. 
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zagen, had voornamelijk ten doel om het waterschapsbestuur, waar het 
zich nog met het gemeentebestuur verenigd vond, daarvan te scheiden 
en als zelfstandig bestuur te vestigen." 

De wet VaJl 17 augustus 1878 - tot regeling van het lager onderwijs 1-
bevatte nog een artikel, dat de waterschappen verbood om uitgaven te 
doen ten behoeve van het lager onderwijs. Nogmaals, wij schrijven dan 
18781 Nog altijd was het toen dus niet overal in alle opzichten door
gedrongen, dat de gemeente de hoedster van het algemeen belang in het 
plaatselijk vlak is. Nog was er osmose tussen de kringen van geërfden 
en ingezetenen. 

Maar de waterstaatswetgeving heeft de scheiding welbewust gestimu
leerd. 

Zeer terecht wijst De Goede 16) er op, dat "wie de wetgeving op de 
schaarse bepalingen, die de verhouding totandereoverheidslichamen raken, 
nazoekt, tot de ontdekking komt, dat het karakter dier bepalingen af
werend of op zijn hoogst conflict-vermijdend is." In zijn werk Gemeente 
en waterschap geeft De Goede een duidelijk overzicht van het tussen 
gemeente en waterschap geldende "burenrecht". 

De splitsing van de vroeger ongescheiden taakbehartiging is zo radicaal 
doorgevoerd, dat een gemeente en een waterschap thans zelfs niet een 
gemeenschappelijke regeling in de zin van de desbetreffende wet kunnen 
aangaan. 

Het verschillend-zijn van deze lichamen 
Ons betoog tot hiertoe was in hoofdzaak van historische aard. Wie zich 

een gedegen oordeel wil vormen over de meest juiste verhouding tussen 
gemeente en waterschap in de huidige verhoudingen, mag naar onze 
mening de ogen niet sluiten voor deze in het historische vlak liggende 
ontwikkelingslijn. 

De les van de historie is deze. Op 6 maart 1795 is een ontwikkeling op 
gang gebracht, die in de loop van de 18de eeuw geleid heeft tot het toe
spitsen van de waterschappen tot organen met een zuiver waterstaatkundige 
taak. Alle, meer algemene taken, waarmede de waterschappen zich in 
(vaak) ruime mate hadden bezig gehouden, werden geleid naar de ge
meenten. 

Op deze wijze zijn er in de loop der tijden naast elkander bestuurs-' 
lichamen ontstaan, die verschillend van aard zijn. Het feit van dit ver
schillend-zijn wordt door niemand ontkend. Wel valt de neiging te onder
kennen de verschilpunten hetzij te overtrekken hetzij te bagatelliseren. 

In het laatste geval - gemeentebestuurders maken er zich wel eens 
aan schuldig - worden de mede aanwezige punten van overeenkomst het 
sterkst beklemtoond. 

Tot het overtrekken van de evenzeer aanwezige verschilpunten laat 
zich de waterschapsbestuurder weer gemakkelijk verleiden. 

In beide gevallen blijkt hieraan niet vreemd te zijn het streven, zich 
een zo gunstig mogelijke uitgangsbasis te scheppen voor de verdere dis
cussie. 

Zowel gemeente als waterschap zijn publiekrechtelijke lichamen. Beide 

16) Tijdschrift voor Overheidsadministratie, d. d. 9 april 1953, nr. 407. 
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behartigen zij een deel van het openbare belang. Dat openbare belang 
in algemeen-abstracte zin manifesteert zich in de praktijk van het leven 
in een veelheid van belangen, die in concreto behartigd worden. 

Een verschil tussen gemeente en waterschap treedt aan het licht, indien 
men een antwoord formuleert op de navolgende vragen: 

a. over welke belangen uit die (theoretische) veelheid ontfermt het 
lichaam zich; 

b. wie maakt de keuze. 
Wie bij de beantwoording van de eerste vraag een stevig houvast wil 

hebben, moet haar beantwoorden voor het waterschap. Daar is het belang 
(zijn de belangen) zowel wat de soort als wat de hoeveelheid betreft 
vastgelegd. Het is bij uitsluiting een waterstaatsbelang (dat wat de soort 
betreft) en dat belang (die belangen) wordt (worden) in het reglement van 
dat waterschap met name genoemd. Vanwege die uit het reglement blij
kende omlijndheid der doeleinden wordt het waterschap een doelcorporatie 
genoemd. 

Dat vaste aangrijpingspunt ligt bij de gemeente elders. Men vindt het 
niet in een reglement, maar op de landkaart, die de gemeentelijke grens 
aangeeft. Vast staat, dat het gemeentelijk gezag zich binnen die grenzen 
doet gelden. Welke belangen op dit aldus afgepaalde grondgebied be
hartigd worden en hoeveel kan men niet aflezen. Van een beperking tot 
alleen maar waterstaatsbelangen is geen sprake. De onbeperktheid gaat 
zover, dat het door de gemeente behartigde belang zelfs een waterstaats
belang kan zijn. 

Evenmin is de gemeente gebonden aan een limitatieve opsomming. 
Houvast heeft men slechts aan het territoir. Vandaar dat de gemeente 
gerekend wordt tot de territoriale lichamen. 

"Bij de territoriale lichamen blijven wel de grenzen, maar de belangen, 
die daarbinnen behartigd worden, vervloeien als water en verschieten 
soms als sterren." 17) 

Met de befaamde drie-kringen-Ieer wilde men destijds aantonen, dat 
de territoriaal gebonden lichamen, rijk, provincie en gemeente, in hun 
gescheiden huishoudingen eert statische verdeling van het openbaar be
lang bewerkstelligd hadden. Niemand neemt deze constructie meer voor 
zijn rekening. 

Naar onze mening heeft men - alle pogingen om het tegendeel te 
poneren ten spijt - in het begrippenpaar: doelcorporatie en territoriale 
corporatie een hanteerbaar onderscheidingsmiddel tussen waterschap en 
gemeente. 

Het eindpunt van de bevoegdheid wordt bij de gemeente door de grens 
bepaald, hij het waterschap door het doel, de taak. . 

Bij de gemeente ligt de begrenzing ergens in de ruimte, bij het water
schap in de omvang van de taak. De taakomschrijving laat conclusies toe 
met betrekking tot het gebied, waarover het waterschapsbestuur bevoegd
heden kan uitoefenen. Nooit kan het doelkarakter treffender onderlijnd 
worden dan door de thans algemeen erkende omstandigheid, dat een 
waterschapsbestuur gezag kan uitoefenen buiten het in het eigen reglement 

17) B. de Goede, De grenzen van het waterschapsbelang, in: De Nederlandse 
Gemeente d.d. 16 januari 1959. 
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genoemde gebied. Geen grenspaal, maar de uiterste vertakking van de 
taak is hier maatgevend. 

Ook het antwoord op de onder b. gestelde vraag brengt ons bij een niet 
te veronachtzamen verschil. 

Welke belangen behartigd zullen worden, bepaalt in de gemeente de 
gemeenteraad (uit de aard der zaak binnen het hem gelaten kader). Bij 
het waterschap doen zulks de Staten der provincie, belast als zij zijn met 
de vaststelling van de waterschapsreglementen. 

Op het terrein van de hem gelaten autonomie stelt het gemeentebestuur 
zichzelf de taak. Die taak is in formeel-juridische zin nooit een plicht. 
De Kroon heeft in dit opzicht slechts een negatieve, een afkeurende, een 
afremmende bevoegdheid. Tegen werkloosheid van het gemeentebestuur 
staat hogerhand vrijwel machteloos. 

Niet alzo bij de waterschappen. Zo staat bijv. in Zuid-Holland sedert 
de aanvulling van het Algemeen Polder Reglement in 1947 - de be
handeling leidde tot bewogen discussies - onomstotelijk vast, dat de in 
het reglement genoemde taken tevens plichten .voor de waterschappen zijn. 

Tenslotte moge nog gewezen worden op de voor de gemeente en het 
waterschap geldende regelingen in het organisatorische vlak. 

Wijzigingen in het gemeentelijk bestel zijn altijd rijkszaak. De ge
meentewet wordt door de regering en het parlement onder handen genomen. 
Het plan tot het samenvoegen van gemeenten of tot wijziging van haar 
grenzen wordt eveneens neergelegd in een wetsontwerp, waaraan een 
minister, de Raad van State, de beide Kamers der Staten-Generaal te 
pas komen, terwijl tenslotte de handtekening van H.M. de Koningin het 
geheel moet bekrachtigen. 

Bij de waterschappen ligt dit anders. Hun inrichting en reglementering, 
het instellen, samenvoegen of opheffen van deze lichamen is een zaak 
van het provinciaal bestuur. . 

Wij zullen nog gelegenheid hebben er op te wijzen, dat bij de dagelijkse 
gang van zaken het contact van de waterschappen met het provinciaal 
bestuur veel minder innig is dan dat tussen provincie en gemeente, maar 
als het loopt over de grondslagen van bestaan en bestuur dan zijn de 
waterschappen in sterke mate afhankelijk van de inzichten ten provincie
huize. 

De Iuimg naar het isolement 
De verschillen tussen de gemeente en het waterschap werden niet onder 

de loep genomen uit zucht tot het academisch benaderen van enkele 
staatsrechtelijke eigenaardigheden. Wat we met betrekking tot de his
torische notities schreven, geldt ook voor deze opmerkingen. Het besef 
van het anders-zijn van beide lichamen is een onmisbaar hulpmiddel bij 
de afbakening van de juiste wederzijdse verhouding in het tegenwoordige. 

Op deze plaats zouden we daaraan nog willen toevoegen: Tout savoir 
est tout pardonner. 18

). Zo wordt er wel eens geklaagd, en niet altijd 
ten onrechte, dat met name in de boezem van kleine polderbesturen niet 
voldoende het besef leeft, dat een waterschap een publiekrechtelijk karakter 
heeft. 

18) Alles weten is alles vergeven. 
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Deze en nog een tweede kritische noot verpakte De Goede (schrijvende 
over de term ingeland) in de navolgende zinsnede: "Aan de term is de 
strekking eigen om in het isolement te drijven, om het waterschaps
belang te doen zien als de optelsom van de individuele belangen der inge
landen en om een afweer tegen de buitenwacht te vormen." 19) 

Wie geroepen is tot het behartigen van het algemeen belang in veel
soortige gedaante, zoals de gemeentebestuurder, zal niet licht vergeten, 
dat hij zich op publiekrechtelijk erf bevindt. Het stuk openbaar belang, 
waarvoor de polderheemraad staat, is evenwel dusdanig uit het totaal 
gelicht, het private belang van de ingeland staat bovendien in zulk een 
directe samenhang met het behartigde waterstaatsbelang, dat deze heem
raad eerder geneigd zal zijn om in de fout van de optelsom te ver
vallen. 

Dit enigszins verduisterde zicht op het publiekrechtelijk karakter van 
het lichaam verklaart ook de aarzeling, die soms valt te constateren met 
betrekking tot de handhaving van de politiebepalingen in keur en re
glement. 

Wie er weet van heeft, dat de waterschappen welbewust en consequent 
verwijderd zijn van de publieke markt van het plaatselijk leven, zal ook 
die hang naar het isolement met een meer begrijpend oog aanschouwen. 
Hier openbaart zich trouwens een algemeen verschijnsel. Organen en 
organisaties, die zich met één bepaald belang bezighouden, staan bloot 
aan het gevaar, dat belang te eenzijdig te behartigen en het daardoor te 
isoleren van andere belangen. Dan wordt het leven in zijn volheid, in de 
samenhang van alles met alles, zo al niet ontkend dan toch niet in vol
doende mate onderkend. 

Met de isolatie van het belang ging de isolatie van de belangenbe
hartigers, de ingelanden, hand in hand. Onze waterschappen zijn in de 
meeste gevallen in zich zelf gekeerde, van de buitenwacht afgewende 
agrarische gemeenschappen. De streekbladen in ons vaderland publiceren 
getrouw de verslagen van raadsvergaderingen. Een verslag van een 
polder-, waterschaps- of dijkschapsvergadering 'treft men maar zelden aan. 
Het verschil behoeft er niet te zijn. Deze vergaderingen zijn evenzeer 
voor het publiek toegankelijk als raadszittingen. De laatste worden door 
de pers bijgewoond. Met poldervergaderingen is dat niet het geval. 

De oorzaak moet aan weerskanten gezocht worden. Polderbesturen 
zoeken de publiciteit niet, zulks in tegenstelling tot gemeentebesturen. 
Maar ook de publieke belangstelling, en in haar kielzog dus de pers, toont 
weinig belangstelling voor de normale waterschapszaken. Dat lot delen 
de waterschappen met andere doelcorporaties als bijv. intercommunale 
drinkwaterleidingen. 

Voortschrijdende ver.strengeling . 
Op papier zijn de huishoudingen van gemeente en waterschap keurig 

gescheiden. De praktijk wees en wijst in toenemende mate uit, dat het 
niet doenlijk is, de in het geding zijnde belangen in twee aparte laatjes 
onder te brengen. Een treffende illustratie daarvan biedt het allereerste 
artikel van de Bevoegdhedenwet, dat het waterschapsbestuur machtigt, 

19) B. de Goede, Ingeland en burger, in: Bestuurswetenschappen, maart 1954. 
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in bepaalde gevallen niet alleen de ingelanden, maar alle ingezetenen voor 
persoonlijke diensten op te roepen. 

Hoe komt het, dat de scheiding van taken in de praktijk telkens weer 
tot moeilijkheden leidt? 

Op twee oorzaken kan worden gewezen: 
a. een gemeente en een waterschap kunnen op één en dezelfde grond

gebied gezag uitoefenen; 
b. de aard van de taak van het waterschap leidt er vaak toe. 
Gemeente en waterschap overlappen elkaar in het terrein geheel of ten 

dele. Daarmede is dan de raak- en eventueel de conflictkans reeds ge
geven. "De gemeenten zijn krachtens haar aard bestemd om alle publieke 
belangen op haar gebied te behartigen. De gemeentebesturen moeten het 
daarom dikwijls als een gemis voelen, dat uit de totaliteit van de door hen 
te verzorgen belangen een bepaalde groep, de waterstaatsbelangen, is ge
licht, toevertrouwd aan daartoe speciaal ingestelde lichamen." 20) 

Men vergete daarbij niet, dat er tussen die gemeente en dat waterschap 
geen verhouding van hiërarchie bestaat. Ze staan op één lijn. Op zijn, 
specifieke, terrein gaat het gezag van het waterschap zelfs dat van de 
gemeente te boven 21). 

Het waterschap heeft tot taak het beheer en het onderhoud van ten
minste één waterstaatswerk. Dat is niet iets abstracts. Dat is een concreet 
ding, dat daar stroomt, daar staat, daar ligt. Dat waterstaatswerk heeft 
vóór alles een waterstaatkundige functie. Niet zelden heeft het daarnaast 
een meer algemene nevenfunctie, die als zodanig de belangstelling heeft 
van de gemeente als hoedster van het algemeen plaatselijk belang. 

N u hebben onze juristen daar wel wat op gevonden: de mogelijkheid 
van dubbel recht op hetzelfde rechtsgebied. Maar dat loopt alleen maar 
rond als het belang van het waterschap niet botst met dat van de gemeente. 

Een weg doet vaak dienst èn als verbindende schakel - als zodanig 
ligt ze in de gemeentelijke sfeer - èn als waterkering - als zodanig 
ligt ze in de sfeer van het waterschap. Boezemwateren zijn meestal tevens 
scheepvaartwegen. Polderwateren in de nabijheid van bebouwde kommen 
ontvangen vaak riool- en afvalwater. Duinterreinen zijn van belang voor 
de zeewering en voor de recreatie. Boezemwateren en meren dienen de 
waterlozing en de recreatie. 

De meer algemene nevenfunctie van die waterstaatswerken treedt in 
onze tijd steeds nadrukkelijker naar voren. Dat hangt samen met de toe
nemende verdichting van onze samenleving. In het westen des land, waar 
deze verdichting het hevigst is, liggen bovendien tevens de meeste water
schappen. Die toenemende verdichting heeft als consequentie het toenemen 
van de aanrakings- en overlappingsvlakken van gemeenten en water
schappen. 

Deze diep ingrijpende sociografische en maatschappelijke wijzigingen 
vallen zo zeer in het oog, dat wel niemand ontkennen kan, dat mede daar-

20) Prof. mr. C. H. F. Polak, Waterschapsrecht in beweging, bijdrage in de bundel 
Het Zuid-Hollandse Waterschapsrecht, 1946-1954. 

21) Aanvankelijk sloeg de balans door naar de kant van de gemeente: de ver
ordeningen van de waterschappen waren ondergeschikt aan de gemeentelijke (wet 
van 12 juli 1855). Het jonge gemeentelijke plantje moest beschermd worden tegen 
de schaduwwerking van de eeuwenoude eik. Met de Keurenwet van 1895 zet in dit 
opzicht de kentering in. 
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door een hernieuwde bezinning op de onderlinge verhouding van gemeente 
en waterschap noodzakelijk is. 

Het uitrekken van het begrip waterstaat 
Als poging om die bezinning al terstond in een bepaalde richting te 

stuwen - welke zal' nader blijken - moet gesignaleerd worden het 
streven om de inhoud van het begrip waterstaat als een ballon steeds 
verder te spannen. 

Men moet die arbeid niet op voorhand reeds als ijdel kenschetsen, 
want het begrip waterstaat is niet vastgelegd. Noch in de grondwet noch 
in de wet zal men een definitie of een houvast biedende omschrijving 
vinden. 

Aan waterstaat doen het rijk (wegen, bruggen, rivieren, kanalen, 
dijken), de provincie (zie het rijk), de gemeenten (wegen, straten, pleinen, 
bruggen, grachten, havens, rioleringen), waterschappen en andere open
bare lichamen (N.O. polder). 

Daarbij is het bepaald niet zo, dat al deze instanties hun specialité de 
la maison 22) kennen. Het rijk beheert zelfs nog vrij onbetekenende tertiaire 
wegen. Daartegenover zijn er waterschappen, die belast zijn met de zorg 
voor zeeweringen. Af en toe wordt er stuivertje gewisseld. De stichting 
van een nieuw waterschap betekent vaak het onttrekken van één of meer 
taken aan de gemeenten. Daartegenover komt het bij stadsuitbreidingen 
herhaaldelijk voor, dat een hele polder geheel of ten dele ontpolderd wordt: 
wat waterschapstaak was wordt voortaan door de gemeente verzorgd. 

Het aanbrengen van steeds meer facetten aan het begrip waterstaat 
heeft - we wezen er al op - een bepaalde bedoeling. En wel deze om 
al die facetten binnen de kring van het waterschap te trekken, zijnde 
dit voor bepaalde kringen de oplossing van de verstrengelingsproblemen. 

Dat deze opblaas-neiging een veilig onderkomen vindt ten departemente 
van Verkeer en Waterstaat, blijkt uit de rede waarmede de toenmalige 
minister op 12 januari 1954 de Commissie financieel bestel waterschappen 
installeerde: "En de waterschappen worden zich in steeds sterkere mate 
bewust van hun dienende taak, niet slechts ten opzichte van land- en 
tuinbouw, maar ook ten aanzien van handel· en industrie, scheepvaart, 
visserij, volksgezondheid en natuurschoon." 

Dat de huidige dijkgraaf van Delfland, dr. J. Winsemius, die in dat 
jaar ten departemente van Verkeer en Waterstaat tot de topfunctionarissen 
gerekend mocht worden, bij of na het uitspreken van deze rede niet ge
huiverd heeft, kan blijken uit hetgeen hij op 18 december 1957 poneerde 
als spreker op de oprichtingsvergadering van de Studiekring voor water
staatsrecht en waterschapsbeheer : "De mogelijkheid alle belanghebbenden 
in het verband van een waterschap op te nemen maakt het waterschaps
instituut tenslotte tot een instituut, dat bij uitstek geschikt is voor het 
integreren van de bij waterschapswerken dikwijls zo tegenstrijdige be
langen." , 

Dat ook de toenmalige dijkgraaf van Delfland, mr. dr. Th. J. A. Dolk, 
door de rede van de minister niet aan het schrikken gebracht was - er 
ware onzes inziens reden voor geweest, waarover nader - kan blijken 

22) Het bijzondere, eigen gerecht van een restaurant. 
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uit de rede, die hij op 15 maart 1956 uitsprak op het in de Rivièrahal te 
Rotterdam gehouden congres van de Unie van Waterschapsbonden. 

"Nieuwe ontwikkelingen: de Minister noemde met name de steeds 
groeiende behoefte van land- en tuinbouw aan water en de voortdurend 
hogere eisen, welke aan de kwaliteit daarvan wordt gesteld, met de -
ook ten plattelande - voortschrijdende industrialisatie en de daaruit voort
spruitende lozings- en verontreinigingsproblemen, alsmede met de intensi
vering van het verkeer en de daarvoor gevorderde aanpassing van de 
waterschapswegen. Zo zijn nieuwe werkterreinen voor de waterschappen 
in het verschiet." 23) 

Even later bracht de heer Dolk een welhaast lyrisch aandoende noot 
in zijn overigens nuchtere betoog, toen hij, o.a. sprekende over de ge
schetste nieuwe ontwikkelingen, een brede horizon zag opengaan, hoop
vol belicht door een opgaande zon. 

Zakelijk komt de idylle hierop neer: het waterschap als gedienstig 
instituut, de deuren staan open, treedt (meervoudsvorm!) binnen, deelt in 
de kosten en schaart U met ons om de bestuurstafel. 

Het was weliswaar geen D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken door 
waterschappen), maar dan toch een D.A.W. (Dolk, Algera, Winsemius), 
dat deze nieuwe song ingang trachtte (en tracht) te doen vinden. 

Kwam er dan niemand op de gedachte, dat men door die open deuren 
ook wel eens een paard van Troje zou kunnen binnenhalen? Jawel! Wij 
moeten alweer prof. De Goede ten tonele voeren, want hij was het die als 
eerste - althans publiekelijk - de kat de bel aanbond. 

Zulks geschiedde in een lezing 24), die hij op 15 december 1958 te Utrecht 
uitsprak, tijdens de jaarvergadering van de Studiekring voor waterschaps
recht en waterschapsbeheer van het Instituut voor bestuurswetenschappen. 
De lezing draagt de veelzeggende titel: De grenzen van het waterschaps
belang. 

De kern van zijn betoog komt hierop neer: Waterschappen, trekt geen 
oneigenlijke (niet-direct-waterschappelijke) taken aan, anders brengt gij 
u zelf om hals. 

"Toelating tot het waterschapsbestuur van elementen, die het leven in 
vele schakeringen vertegenwoordigen, zou tiodig zijn om dat bestuur met 
weet van alle omstandigheden te laten handelen, maar als men al te ver 
gaat wordt die kring zo wijd, dat men het gespecialiseerde belang ook 
onder zou kunnen brengen in een andere dan een do'elcorporatie. Wie 
hier overdrijft, maakt zichzelf overbodig. 

Ik meen, dat de oplossing van deze werkelijk niet geringe moeilijkheid 
ligt in een deugdelijke bezinning op wat - ongeacht maatschappelijk 
effect - nog wèl als een waterschapsbelang ~an worden aangemerkt en 
wat niet. 

Wat kan men nog een waterschapsbelang noemen? Het antwoord op 
deze vraag is voor de zelfhandhaving der waterschappen van essentieel 
belang. Gaan zij zich belangen aantrekken, die intrinsiek hun grenzen 
te buiten gaan, dan zal men ook belangenvertegenwoordigers binnen 
moeten halen, die aan de eigenlijke doelstelling vreemd zijn, dan treedt 

23) Waterschapsbelangen d.d. 15 maart 1956. 
24) Gepubliceerd in De Nederlandse Gemeente d.d. 16 en 23 januari 1959. 
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bij de waterschappen de verwatering op, die met geen dijk of kade meer 
te keren is." 

"Een waterschap kan geen andere dan waterschapsbelangen behartigen. 
Het moet deze zien in hun maatschappelijk effect - uiteraard -, maar 
vooropgesteld moet worden, uitgangspunt moet blijven het waterschaps
belang." 

"Het waterschap heeft onder ons een historisch fundament en heeft 
met zijn door de geschiedenis bepaalde taak zijn nut bewezen. Wil het 
herkenbaar en erkenbaar blijven, dan zal het zeer behoedzaam moeten 
zijn ten aanzien van het tot zich trekken van nieuwe opdrachten." 

"De bedenkingen worden groter in dezelfde mate als ook de intrin
sieke grenzen van het waterschapsbelang gaan vervloeien en men onder 
de naam van waterstaat taken gaat binnenhalen, die eigenlijk aan de doel
stelling van het waterschap vreemd zijn. Dan praat men in zijn uiterste 
consequentie binnen het waterschap over álles met iederéén." 

Wij hebben De Goede doorlopend zelf aan het woord gelaten. Wie 
het met eigen woorden dunnetjes zou willen overdoen kan het betoog 
alleen maar èn in de zakelijke inhoud èn in de leesbaarheid van stijl 
schaden. 

Inmiddels zouden we het probleem toch ook nog van een andere kant 
willen benaderen. De Goede waarschuwt tegen het binnenlaten van een 
Trojaans paard in de waterschapsstal. De vraag kan ook gesteld worden, 
of het voorde "nieuwe belangen" wel in alle opzichten zo onschuldig is 
het waterschapshuis binnen te treden. 

Ons vaderlandse waterschapswezen is een middel in de handen van de 
hogere overheid om in het openbaar belang een deel van de waterschaps
taak tot stand te brengen. Reglementeringen kunnen worden opgelegd. De 
naleving daarvan kan worden afgedwongen. Deze mogelijkheid moet in 
een land, dat aan de zee ontworsteld werd en waarvan een groot gedeelte 
onder de zeespiegel ligt, ook inderdaad opengehouden worden. Hoger 
gezag moet het recht hebben om op een gegeven ogenblik te zeggen: Geen 
pourparlers verder, zo en zo zal het gebeuren. 

De geologische en geografische opbouw van ons vaderland rechtvaardigt 
dit afwijkende, Franse accent in ons staatsbestel. Het in denigrerende zin 
spreken over "Ia république Waterstaat in het Koninkrijk der Neder
landen" vloeit voort uit een niet-voldoende besef hebben van onze in het 
wezen der zaak uiterst subtiele waterstaatkundige situatie. Een nogal sterk 
centralistische overheidsorganisatie in deze sector van overheidszorg, die 
als puntje bij paaltje komt, haar wil kan doorzetten, is onvermijdelijk. 

Intussen blijve dit uitlandse accent in ons vaderlandse bestuurssysteem 
beperkt tot het ook inderdaad onvermijdelijke, d.w.z. tot de waterstaat in 
de klassieke zin van het woord. Om het populair en een weinig globaal uit 
te drukken: tot de zorg voor droge voeten op zo en zoveel meter beneden 
N.A.P. Waakzaamheid is geboden, wanneer men het begrip waterstaat 
steeds ruimer gaat nemen. 

Die waakzaamheid is dubbel geboden, wanneer men aanhakend aan een 
zich uitzettend begrip waterstaat, het pleit voert voor het binnenleiden van 
steeds meer belangen in de kring van het waterschap. 

Zulks betekent immers, dat een steeds breder terrein gebracht wordt 
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binnen een - in beginsel althans - centralistische invloedssfeer. In dit 
geval binnen die van "la république". 

Voorzoveel bovenbedoelde belangen niet of slechts in een ver verwijderd 
verband staan met de strijd om ons naakte bestaan, komt ons dit ongewenst 
voor. 

Het is een argument te meer om uit te zien naar een deugdelijker middel 
'om de belangen van "handel en industrie, scheepvaart en visserij, volks
gezondheid en natuurschoon" - wij citeren nogmaals de minister van 
Verkeer en Waterstaat - de gelegenheid te schenken de eigen zaken te 
regelen en deze belangen te vrij waren tegen reglementering van bovenaf 
(inherent ::).an de waterschapsvorm). 

Drie oPlossingen. 
De discipline vereist, dat wij ons beperken tot de relatie gemeente

waterschap. Het terrein is wel voldoende gekarteerd om hun juiste ver
houding in onze tijd nu concreet aan de orde te stellen. Drie oplossingen 
doen in de na-oorlogse jaren de ronde in vakpers en gesprek. 

1. Het opruimen van waterschappen (dijkschappen). 
2. Het toelaten van de gemeente tot het waterschap. 
3. Het scheppen van de mogelijkheid, dat gemeenten en waterschappen 

een gemeenschappelijke regeling (in qe zin van de Wet Gemeenschappe
lijke Regelingen) aangaan. 

(Wordt vervolgd). 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H. ALGRA 

Zuiver formeel bekeken schijnt een kabinetsformatie in Nederland wel 
heel vlot te kunnen verlopen. Op 14 mei ontving H.M. de Koningin ten 
paleize Soestdijk prof. De Quayen belastte hem met de vorming van 
"een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking 
met de volksvertegenwoordiging". Dat was donderdag voor Pinksteren. 
Op zaterdagmorgen kon prof. De Quay aan de Koningin mededelen, dat 
hij de opdracht aanvaardde en dinsdag na Pinksteren werden de nieuwe 
ministers beëdigd en stond het benoemingsbesluit in de Staatscourant. 

Maar iedereen weet, wat dit vlotte verloop maar schijn was. Het heeft 
alleen betrekking op de slotfase, die een formeel karakter draagt. Daaraan 
ging vooraf een informatie-periode van prof. Beel, een formatie-poging 
van prof. De Quay, die vier weken duurde en op een mislukking uitliep, 
en daarna een nieuwe activiteit van prof. Beel, die nogmaals twee weken 
duurde. Maar toen was het kabinet dan ook gereed, het kabinet De Quay, 
waarvan in feite de heer Beel de formateur is geweest. 

Het is in Nederland normaal, dat een kabinetsformatie véél tijd vergt. 
Na de tweede wereldoorlog hebben de socialisten gehoopt en ook wel 



158 H. ALGRA 

voorzichtig de verwachting uitgesproken, dat de P.v.d.A. de absolute 
meerderheid in het parlement zou verwerven, zoals in de Scandinavische 
landen. En dan was de kabinetsformatie een betrekkelijk eenvoudige zaak 
geweest. Maar nu is er altijd een moeizaam gesprek noodzakelijk met 
minstens twee partijen, en in de regel met méér dan twee. 

Onder het districtenstelsel werden er soms electorale bondgenoot
schappen ge~ormd, zoals de rechtse coalitie en de vrijzinnige concentratie, 
die een gemeenschappelijk stembusprogram opstelden, dat bij een even
tuele overwinning als grondslag van het regeringsprogram zou kunnen 
dienen. Nu trekt elke partij op met een eigen, zéér gedetailleerd program, 
in de vorm van een brochure uitgegeven, en na de verkiezingen is er een 
verontrustende hoeveelheid bedrukt papier van uiteenlopende inhoud voor
handen, die door de formateur niet veronachtzaamd kan worden, en die 
voor de fractievoorzitters bij de besprekingen zeer, gezaghebbend materiaal 
bevat. In deze series van programs springen de controversiële punten 
duidelijk in het oog. En afgezien van deze zakelijke moeilijkheden en 
geschillen is er de vraag, of en hoe en in welke mate er een binding 
moet zijn tussen kabinet en fracties. Het is geen wonder, dat er in de 
slotfase soms een vreemd argument gaat spelen, nI. dat we toch weer een 
kabinet moeten hebben en dat men daarom tussen twee kwaden moet 
kiezen. 

Als dan eindelijk een resultaat is bereikt, komen de perscommentaren 
vol reserves. Niemand is geestdriftig, en de garig van zaken bij de formatie 
heeft de politiek weinig "goodwill" bezorgd. En iedereen meent te weten, 
dwars tegen feiten en data in, dat het vroeger vlugger en beter ging. 

Dit alles betekent, dat een nieuw kabinet, óók dit kabinet, optreedt in 
een soort politieke depressie. En het heeft de moeilijke taak, in zulke 
omstandigheden snel vertrouwen te winnen en gezag te krijgen. Een 
ouderwets mens is geneigd te zeggen: door dáden, door een krachtig op
treden, door forse besluiten, door een duidelijke beleidslijn te volgen. En 
het is juist. Maar het is niet de volle waarheid. 

Terwijl wij aan de ene kant leven in een periode van verzakelijking 
en van onpersoonlijke machten, krijgt aan de andere kant het volk meer 
kijk op en meer belangstelling voor de personen. Ook voor de personen 
van de ministers. Het ziet en het luistert scherp. En de moderne commu
nicatiemiddelen stellen honderdduizenden in de gelegenheid om te luisteren 
en te kijken. Als een nieuwe minister twintig minuten voor de televisie 
kan worden bekeken, terwijl hij allerlei vragen beantwoordt, waarop hij 
kennelijk is geprepareerd, intussen een sigaartje opsteekt, en kans ziet, 
de kijkers te boeien of te vervelen, dan is dat niet helemaal zonder be
tekenis voor de positie van het kabinet. En als minister Zijlstra op het 
Partijconvent voor de vuist weg "even" een toespraakje houdt en erin 
slaagt in enkele minuten de problematiek van het kabinetsbeleid op een 
meesterlijke wijze te tekenen, dan is dat de volgende maandagmorgen 
frontpagina-nieuws, en kan dat een winstpunt zijn voor het kabinet. De 
~gn. public-relations zijn voor een regering van veel meer betekenis dan 
vroeger; 

De regeringsverklaring, door prof. De Quay op 26 mei in de Tweede 
Kamer voorgelezen, heeft niet geleid tot een debat, waardoor de tegen-
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stellingen werden verscherpt. De socialisten hebben een zekere matigheid 
betracht en het wordt langzamerhand wel duidelijk, dat bij de heer Burger 
en de zijnen de oppositie wordt beschouwd als een intermezzo. De be
geerte, om te zijner tijd weer "regeringspartij" te worden, was voelbaar 
aanwezig. 

In elk geval zijn de socialisten nu geen regeringspartij meer. En dat 
moet hun enigermate vreemd vallen. Zij waren er aan gewend geraakt 
en hun mannen waren als minister soms iets krasser in het spreken over 
"het standpunt der regering" en in het hanteren van het woord "onaan
vaardbaar", terwijl de socialistische kamerleden met enige strengheid zich
zelf, maar vooral niet minder de leden van andere "regeringspartijen" 
zochten te binden aan het regeringsprogram. 

In 1913 is er voor het eerst sprake geweest van socialistische ministers. 
Liberalen en socialisten hadden samen de overwinning behaald bij de 
stembus en de formateur dr. Bos bood de socialisten drie portefeuilles 
aan. Maar het congres van de S.D.A.P. te Zwolle besliste bij meerderheid 
van stemmen, dat géén lid van de partij tevens lid van een in meerderheid 
"burgerlijk" kabinet kon zijn. 

Na 1918, na de revolutiepoging van Troelstra en zijn medestanders, 
waren de socialisten als gezagsdragers onaanvaardbaar. Maar in 1939, 
nadat roomsen en socialisten samen het vijfde kabinet-Colijn ten val 
hadden gebracht, vormde De Geer een noodkabinet met twee socialisten, 
die verlof van de partijraad hadden gekregen om minister te worden. Op 
een congres van de partij werden de eerste rode ministers, de heren 
Albarda en Van den Tempel, niet alleen met geestdrift begroet, maar 
werd ook het merkwaardige woord gesproken: wij zitten er nu in en 
laten ons niet weer op zij dringen. Na de tweede wereldoorlog zaten zij 
er niet alleen in, maar hadden zij ook de leiding verworven. -

En nu vormen zij de oppositie, waarbij de bereidheid, om weer regerings
partij te worden in de toekomst, niet alleen bleek uit de gematigdheid 
bij de debatten over de regeringsverklaring, maar ook, op heel eigen
aardige wijze, bij de behandeling van de wijziging van de dienstplichtwet. 
Minister Drees had deze wijziging het logisch gevolg genoemd van de 
grondwetsherziening. Nu waren de socialisten tegen; zij konden niet 
anders, na wat er op de fakkeldragersdag, ná overleg met de socialistische 
ministers uit het vorige kabinet, was gezegd en sedert in de verkiezings
propaganda was uitgedragen. Maar er was een duidelijke poging om de 
tegenstellingen niet te verscherpen, een poging, die uitliep op een com
promisvoorstel, dat naar zijn bedoeling redelijk moest zijn en in werkelijk
heid grensde aan absurditeit. Het sparen van kool èn geit is niet altijd 
gemakkelijk. 

Het nieuwe kabinet krijgt het niet gemakkelijk. Het zal moeten be
wijzen, dat het in staat is, ondanks de rode oppositie, een werkelijk 
christelijk sociaal beleid te voeren. Het beleid moet duidelijk zijn, vrij 
van zwakke compromissen, slagvaardig en vasthoudend. Dat betekent, dat 
het niet kàn en màg streven naar een gevaarlijke populariteit. Minister 
Zijlstra heeft op het Partijconvent daarover het nodige duidelijk en een
voudig gezegd. Er komt een stroom van aanvragen en pleidooien om 
méér bestedingen in de overheidssector. Uit de kringen van de sport is 
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een nota voortgekomen, die resulteert in een rleidooi voor anderhalf 
miljard extra uit de staatskas. De drie noordelijke provinciën hebben een 
stuk opgesteld, waarin zij voor deze achtergebleven gebieden vele honder
den miljoenen vragen, om op den duur te komen tot een ontplooiing van 
hun gebieden in die mate, dat zij procentsgewijze niet nog verder achterop 
geraken vergeleken bij het westen van het land. De deltawerken moeten 
voortgang hebben, maar ook de verdere inpoldering van de Zuiderzee. 
En met grote nadruk pleit het noorden voor de inpoldering van de Lau
werszee. Voorts blijft ons wegennet onvoldoende, terwijl elke nieuwe 
grote verkeersweg ettelijke miljoenen vraagt. Soms moet eerst het veen 
worden weggebaggerd om daarna een aardebaan te storten, waarbij alleen 
de aanvoer van het zand over een afstand van veertig of vijftig kilometer 
reeds kapitalen kost. Het is alsof de vragen zich opstapelen. 

Daarom moet een kabinet op bepaalde momenten hard en duidelijk 
neen zeggen. Daarom moet in deze kwestie van de prioriteiten, van de 
vaststelling van wat vandaag beslist moet è.n van wat even beslist tot 
later dient te worden uitgesteld, niet alleen de regering een sterke politiek 
voeren, maar ook het parlement tot verantwoordelijk overleg bereid zijn. 
Het wordt schadelijk en onoprecht, wanneer de woordvoerders van de 
fracties bij de algemene financiële beschouwingen de minister van Finan
ciën steunen bij zijn betoog, dat uitstel en matiging nationale plicht zijn 
om een kruipende inflatie te voorkomen, terwijl àndere woordvoerders van 
dezelfde fracties bij de andere rbegrotingshoofdstukken elkaar afwisselen, 
om te vertellen, dat de regering over de brug moet komen. ' 

De vraagstukken, die hier aan de orde worden gesteld, zijn ook niet 
vreemd voor andere landen van West-Europa. Maar hier, -in Nederland, 
hebben zij een geprononceerd karakter. De opbouwen toeneming van de 
bevolking in Nederland geeft heel andere cijfers en procenten te zien 
dan in België of Zweden. Geen land in West-Europa, behalve Nederland, 
kan zeggen, dat de bevolking in de afgelopen halve eeuw is verdubbeld. 
En de groei gaat nog door. Veel sneller dan de totale bevolking groeit 
het percentage van hen, die nog niet of niet meer zijn ingeschakeld in het 
productieproces. De emigratie is minder sterk dan enkele jaren geleden. 
Werk, woonruimte, verkeer, onderwijs, recreatie, het vraagt alles om 
een expansie, die grote lasten legt op ons volk. 

Het is geen wonder, dat daardoor het bevolkingsvraagstuk sterk de 
aandacht vraagt. Ook in protestants-christelijke kring. Prof. dr. J. P. van 
Rooyen heeft er over gesproken voor het C.N.V. En iedereen, ook de 
referent, stond op het standpunt, dat dit vraagstuk niet meer alleen mag 
worden bezien vanuit economisch oogpunt en aan de hand van betwist
bare constateringen van overbevolking. Hier zijn zaken van veel wijdere 
strekking aan de orde. Reeds dan, wanneer wij de cijfers van Nederland 
bezien in breder verband. De jaarlijkse bevolkingstoeneming bedraagt 
volgens recente cijfers uit Moskou in de U.S.S.R. 3~ miljoen per jaar. 
Blijkens het nieuwste Demographic Yearbook van de Verenigde Naties 
telde de wereldbevolking in 1958 2.800 miljoen zielen, waarvan de helft 
in Azië. Dertig procent van de wereldbevolking woont in communistisch 
China en Azië heeft evenveel inwoners als de andere werelddelen samen. 
Als de verwachtingen van de statistici uitkomen, zal over veertig jaar Azië 
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60 % van de wereldbevolking tellen en het percentage van Europa zal in 
de komende veertig jaar dalen van 14 % op 10 %. Tegen de achtergrond 
van deze cijfers krijgt de bevolkingsgroei in Nederland (een uitzonderlijk 
geval in West-Europa) opeens een andere kleur. 

Maar ook afgezien daarvan, hier zijn vraagstukken van zedelijke en 
godsdienstige aard aan de orde. Hier moet voorop staan het gesprek over 
de Goddelijke zegen, die openbaar wordt in de geboorte van het kind en 
van de genade, die aan de gemeente wordt geschonken, elke keer, als een 
kind wordt gedoopt. En daarna over de verantwoordelijkheid van de 
ouders voor hun groeiend gezin en voor de groei van hun gezin. 

En dan is het ook een nationaal vraagstuk in deze zin, dat de vraag 
moet worden gesteld, of een volk bereid is, om der wille van de rijke groei, 
sober en arbeidzaam te leven. In verwtwoorde soberheid en trouwe arbeid
zaamheid. 

En zo sluit zich de ring van het betoog. Er komen binnenkort series 
beleidsvragen in het parlement aan de orde, waarbij ook "gemillimeterd" 
zal worden over halve procenten en over centen per liter en over data van 
verhogingen of verlagingen. Maar daarboven uit rijst de grote vraag, of 
het Nederlandse volk de morele kracht heeft om te werken, te vechten en 
te bouwen met een duidelijk zicht op de eigen moeilijkheden en de wereld
problemen, en of regering en volksvertegenwoordiging daarbij een inspi
rerende leiding zullen weten te geven. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 
Als wethouder van onze gemeente sta ik voor de volgende moeilijkheid. 

Een bepaalde groepering in een van de plaatselijke kerken heeft zulke 
ernstige bezwaren tegen de prediking zoals die daar in de regel valt te 
beluisteren, dat zij besloten heeft voortaan afzonderlijk bijeenkomsten 
te beleggen. In dit verband is aan de gemeente gevraagd een der zalen 
van het gemeentelijke verenigingsgebouw te mogen huren. Van andere 
zijde - nI. van de kant van de meerderheid in de desbetreffende kerk -
is er echter bij de gemeente op aangedrongen, aan dit verzoek niet te vol
doen teneinde te voorkomen dat de gemeentelijke overheid het gescheiden 
optrekken van kerkelijke richtingen zou bevorderen. 

Hoe dient het gemeentebestuur naar uw mening te handelen? 

ANTWOORD: 
Allereerst moge ik mij een opmerking veroorloven over iets dat buiten 

uw vraag valt. Naar mijn oordeel is de zorg voor de aanwezigheid van 
voldoende lokaliteit voor vergaderingen enz. een zaak van particulier 
initiatief en niet van de gemeentelijke overheid. Wel kan ik mij VQor
stellen, dat niet alle gelden, die voor de stichting en instandhouding van 
lokaliteiten nodig zijn, door particuliere inspanning kunnen worden bijeen
gebracht. In dat geval kan het de taak zijn van de overheid daarvoor 
financiële steun te verlenen. Doch daarmee blijft de exploitatie van een 
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verenigingsgebouw een zaak van particulier initiatief. Het feit, dat de 
exploitatie van het verenigingsgebouw te uwent kennelijk wordt verzorgd 
door de gemeentelijke overheid, acht ik dus niet erg gelukkig. 

In het vervolg uitgaande van de feitelijke situatie, dienen wij naar mijn 
mening een overweging voorop te stellen en wel deze, dat de overheid 
"zichzelve, als daartoe in volstrekte zin onbevoegd, (heeft) te onthouden 
van elke rechtstreekse bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling der 
natie" - om het met de woorden van artikel IV van het program van 
beginselen te zeggen. Dit betekent niet, dat de overheid "neutraal'l moet 
zijn. Integendeel, naar a.r. overtuiging heeft de overheid te streven naar 
de verwerkelijking van Gods geboden voor het staatsleven. Het betekent 
wèl, dat de overheid binnen de grenzen van haar eigen bevoegdheid moet 
blijven. De bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling valt buiten die 
bevoegdheid. 

De gemeentelijke overheid moet zich dus niet inlaten met de interne 
aangelegenheden van de kerk. Men moet zich derhalve bij het nemen 
van een besluit over de vraag, of het gemeentelijke verenigingsgebouw 
aan de door U bedoelde groepering al dan niet zal worden verhuurd, niet 
laten leiden door overwegingen die zijn gericht op het bevorderen of 
tegengaan van een bepaalde ontwikkeling in de kerk. De overheid moet 
dus niet tot de verhuur besluiten omdat zij instemt met het besluit van 
een bepaalde groep om afzonderlijk te vergaderen en evenmin moet zij een 
negatief besluit nemen omdat zij het afzonderlijk' vergaderen afkeurt. 
De overheid dient zich nu eenmaal niet te laten leiden door kerkelijke 
overwegingen doch heeft andere maatstaven aan te leggen bijv. die welke 
liggen op het terrein van openbare orde en goede zeden. Ik neem evenwel 
aan, dat er op grond van de hantering van deze maatstaven geen grond 
is voor een weigering. 

Mijn conclusie is daarom, dat ik in Uw plaats mij niet tegen de ver
huur van de bedoelde lokaliteit zou verzetten. 

Tenslotte mag ik er nog wel op wijzen, dat het wellicht niet overbodig 
is eventueel uitdrukkelijk mede te delen, dat U niet tot Uw standpunt 
bent gekomen op grond van een positiekeuze. in bepaalde kerkelijke aan

I gelegenheden, doch dat Uw standpunt voortvloeit uit overwegingen waar-
door de overheid zich heeft te laten leiden. ]. H. P. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. DR. IR. H. VAN RI ESSEN, Op wijsgerige wegen. Uitg. 
N.V. Gebr. Zomer en Keunings Uitgeversmaatschappij, 
Wageningen. Prijs geb. f 3.90. 

De meeste mensen, die zo oppervlakkig wel eens over de Wijsbegeerte 
van de Wetsidee gehoord hebben, menen dat daarin de leer van de wets
kringen eigenlijk het een en het al is. Prof. van Riessens boek kan hen 
van deze vergissing genezen. Van de honderd pagina's die hij ter be
schikking had, zijn er slechts tien aan dit onderdeel gewijd. Het zijn niet 
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de beste bladzijden in zijn boek, maar wij willen nu de nadruk niet leggen 
op bezwaren, omdat er zoveel in dit werkje te waarderen valt. Het is 
bestemd voor belangstellenden en ook voor studenten, die de colleges van 

. de bijzondere hoogleraar volgen. De laatste groep zal er veel aan hebben, 
omdat hun docent iedere gewenste uitbreiding en toelichting kan geven. 

Voor belangstellenden, die, met weinig voorkennis gewapend, hun aan
dacht richten op de behandelde onderwerpen is 'het hoofdstuk: Grepen 
uit de geschiedenis der filosofie, wel het moeilijkste. De schrijver raadt 
hen aan het voorlopig ongelezen te laten. Vanuit didactisch oogpunt is 
het najagen van een tweevoudig doel een misslag. Geschiedenis der wijs
begeerte is geen filosofie. Een oriëntatie in de calvinistische filosofie' zal 
een voortdurend meedenken van de lezers vergen, en dit is vrijwel on
doenlijk bij zulk een summiere behandelingswijze van allerlei figuren uit 
de historie. Ik was benieuwd naar de methode van de auteur en vond toen 
zijn combinatie van Dooyeweerds leer der grondmotieven in het westers 
denken met Vollenhovens periodiseringswijze. Een handige greep, maar 
ik ben er niet door overtuigd. ' 

Boeiend is intussen de paragraaf over de periode sedert Descartes, een 
periode waarin de vraag naar de zekerheid alle andere overstemt, zelfs 
die naar de menselijke vrijheid, althans in het eerst. Want bij het zoeken 
naar de zekerheid was de autonomie van de menselijke rede in geding, 
en achter deze doemde de vrije soevereine persoonlijkheid op. Een zeker
heid erkennen buiten de mens, bijv. in de goddelijke openbaring, zou 
uitgelopen zijn op een "unconditional surrender" van de persoon. Wat 
Van Riessen opmerkt over het verband tussen Descartes, Leibniz en Hume 
is helder als glas. Minder goed is Kant uit de verf gekomen. Men voelt 
hoezeer de' schrijver zich ingedacht heeft in de problemen van Comte en 
Mach enz. Het pragmatisme, Bergson, Sorel en Nietzsche komen even 
ter sprake, maar de bespreking maakt weinig indruk. Veel pregnanter 
is de beschrijving van Husserl's denkbeelden en die van Jaspers en Sartre. 

Vervolgens belicht de auteur het thema van de wet en van de zin. 
Er is geen ontkomen aan, tegenover de heersende denksystemen die de 
zin van de wereld en het leven ontkennen, moet een christen onbeschroomd 
zijn geloof belijden, ook bij het filosoferen. In dit gedeelte troffen we 
een paar sublieme pasages aan, waarvan we er één hier afschrijven. "Als 
het moderne nihilisme bij Nietzsche en Sartre bijv. principieel de wette
loosheid en wanordelijkheid predikt, dan is het opmerkelijk, dat dit zelfs 
als louter denken slechts mogelijk is, in een milieu, waarvan de ordelijk
heid als vanzelfsprekend in gedachten verondersteld wordt. Het behaagt 
de nihilisten wat rommel te maken in een kamertje, mits het plafond en 
de muren safe zijn, en het huis in zijn fundamenten niet wankelt. Ze 
zouden pas echt schrikken, indien God Zijn hand werkelijk zou aftrekken 
van de fundamenten, want dan eerst zou het nihilisme een feit worden." 

Scherp doet de schrijver uitkomen, dat de term "wet" een hele reeks 
problemen oproept: wat is de verhouding tussen God en Zijn wet; wat 
behoort tot die wet; houdt Gods bemoeienis· met de schepping nog meer 
in dan de onderhouding van Zijn wetten? De wonderen, de instand
houding van al het bestaande, de leiding in de historie enz.? 

In de filosofie bewegen we ons voortdurend aan de frontieren van de 
openbaring en de verborgenheid. Een onvernuftig man let er niet op, zegt 
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de Psalmdichter. Maar een kind des Heren heeft een religieus verlangen 
naar meer inzicht in de wonderen die alle dagen ons aanstaren, doorgaans 
zonder dat wij ze bemerken. Hoe zijn deze dingen op Gods wet betrokken? 
Waar moet ons vragen ophouden? Want dat het ergens tot zwijgen moet 
komen, staat vast, immers slechts de geopenbaarde dingen zijn voor ons 
en onze kinderen. 

Ergens betoogt prof. Dooyeweerd dat er ook een zinindividualiteit be
staat, waardoor de individualiteitsstructuur pas mogelijk wordt. Tot hoe
ver gaat deze verbijzondering? Doch Van Riessen weet niet of de geldende 
wet ook de karakteristiek der bijzonderheid bezit. Het is, dunkt ons, goed 
om de open plaatsen in ons weten en denken openlijk te erken~en. De 
wijsbegeerte der wetsidee is het er niet om te doen bovenal een sluitend 
stelsel te geven, maar om de ordeningen in de werkelijkheid bloot te 
leggen waar dit kan. Zij is evenmin "af" als die werkelijkheid, en ze is 
tegelijk met de werkelijkheid in de geschiedenis van Gods Koninkrijk op
genomen. Zo valt er menige vraag te stellen over het verband van wet 
en zonde, die nimmer opgelost kan worden. De wet kan een zegen zowel 
als een vloek zijn. 

Wat niet duidelijk uitkomt in schrijvers betoog, is de waarheid, dat 
de wet des Heren de bestaansvoorwaarde voor de schepping is. Deze 
waarheid is een scherp wapen tegen de degradatie van de wet ten behoeve 
van de dusgenaamde "Evangelische" liefde. 

Een pericoop, die zeer instructief mag worden genoemd, is die over 
de vrijheid. Hij onderscheidt de "integrale" vrijheid van de "modale", 
maar ik had graag iets gelezen over het vrij zijn van iets, in onderscheiding 
van de vrijheid voor iets. 

In de paragraaf over de zin kan men genieten van een andere zijde 
van schrijvers talent. Hij weet aan welbekende en recente belletristische 
geschriften zijn wijsgerige opvattingen te illustreren. Dit is een uitstekende 
methode om de zo abstracte thema's in het helderste licht te zetten. 

Voor lezers van dit tijdschrift is het hoofdstuk over de individualiteits
structuur wel zeer belangwekkend. In een samenleving zijn de mensen 
zelf subjectief en actueel fungerend, want ze realiseren de gemeenschap. 
In de staat is die gemeenschap georganiseerd, d.w.z. er zijn gezagsorganen 
en er zijn ontzagbiedende onderdanen. Maar de mensen van die staat be
horen ook nog tot tal van andere samenlevingsverbanden, die volstrekt 
geen deel van de staat uitmaken. Daaruit volgt, dat geen enkele gemeen
schap in de tijdelijke werkelijkheid de mens geheel absorbeert, of alle 
andere gemeenschappen omvat. Ook de kerkelijke gemeenschap doet dit 
niet. Interessant zijn de beschouwingen over de fundering en de bestem
ming van de staat; over publieke gerechtigheid; over het communisme en 
over het kerkisme. De welvaartsstaat wordt afgewezen, hoewel erkend 
wordt, dat de staat wel degelijk met het algemeen welzijn te rekenen 
heeft. Er is een historische fundering van de staat aanwijsbaar in de 
organisatie en in de zwaardmacht. Het gezag legt de band tussen recht 
en macht, en tevens beschermt het de vrijheid. 

Wat in dit boekje geboden wordt, is stellig de moeite waard, al is het 
niet uitgegroeid tot een harmonische eenheid. De beperkte ruimte stelde 
hoge eisen. Maar voor een eerste kennismaking met de wijsbegeerte der 
wetsidee kan het goede diensten bewijzen. H. DE JONGSTE 
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MR. C. J. VERPLANKE 

Politici plegen niet zelden eerst op krachten te komen, wanneer zij de 
leeftijd naderen of reeds hebben bereikt, waarop zij zich althans in Neder
land verzekerd kunnen weten van hun A.O.W.-uitkering. Zij beginnen 
dan een activiteit te ontplooien, die menige jongere met een hartkwaal 
of een manager-ziekte zou moeten bekopen. Zo werd Adenauer op 73-jarige 
leeftijd bondskanselier en voelde hij zich 10 jaren later nog veel te fit 
om reeds het bondspresidentschap te aanvaarden; en de legendarische 
Churchill werd, na 6 jaren retraite waarin hij 10 delen Mémoires publi
ceerde, op 77-jarige leeftijd weer premier en ving, toen hij vier jaren 
later aftrad, aan met de beschrijving van de Hi,story of the English speaking 
W orld, geprojecteerd op vier dikke delen. 

Politici die op zulk een leeftijd zo vruchtbaar kunnen werken, tellen 
wij ook in ons land. Eén daarvan is Oud. Met alle kritiek die men op 
hem kan hebben, zal men moeten toegeven, dat het combineren van de 
functies van Kamerlid, partijleider, burgemeester van Rotterdam en voor
zitter der Vereniging van Nederlandse Gemeenten nu niet bepaald binnen 
ieders lichamelijk en geestelijk bereik ligt, nog afgezien van de Berkou
weriaanse snelheid, waarmede in de jaren 1948 tot 1951 zes delen parle
mentaire geschiedenis en twee delen staatsrecht in de wetenschappelijke 
stratosfeer werden geschoten. En sinds Oud het na zijn aftreden als 
burgemeester in 1952 wat rustiger kreeg, vervulde hij een professoraat, 
het leiderschap van een partij welker aanhang sinds haar oprichting is 
verdubbeld, het presidentschap van de Union internationale des Villes et 
Pouvoirs locaux en het voorzitterschap van zoveel commissies, dat de 
benaming "commissie-Oud" zinloos is, indien daaraan niet verbonden 
wordt het door haar behandelde onderwerp (wegenvraagstuk, financiële 
verhouding, herziening gemeentewet enz.). Daartussendoor zette hij zich 
tot het schrijven van een driedelig Handboek voor het Nederlands ge
meenterecht, waarvan in 1956 het eerste en onlangs het tweede deel is 
verschenen. 

Dit geesteskind van een figuur van zodanige statuur te recenseren, 
worde gaarne aan een bekwamer hand dan die van schrijver dezes over
gelaten. Men heeft hier tenslotte te maken met een handboek, dat als 
standaardwerk de geschiedenis zal ingaan. 

In de bloeiende wijngaard van het tweede deel sluipt echter een philo
sophisch vosje, dat met weinig moeite kan worden neergelegd en dat 
in het hiernavolgende op de korrel moge worden genomen. 

In het vijfde hoofdstuk handelt Oud over de bevoegdheid der gemeente-
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besturen en wijdt dan een paragraaf aan het begrip "huishouding". In 
deze paragraaf ontmoet men als eerste kopje in de kantlijn de woorden 
"souvereiniteit in eigen kring". En het is duidelijk, dat dan de belang
stelling van Kuyper's nazaten in bijzondere mate wordt opgewekt. Als 
een der geestelijke zonen van Thorbecke, de grote tegenvoeter van de 
vader der antirevolutionaire souvereiniteitsgedachte, het begrip souvereini
teit in eigen kring gaat hanteren, dan kan het geestelijk nakroost van 
Groen van Prinsterer zich er slechts over verheugen, dat dit begrip althans 
in de liberale taalschat ingang heeft gevonden. 

Al voortlezende komt men echter tot de teleurstellende ontdekking, 
dat de wezenlijke inhoud van het begrip nog geenszins door de schrijver 
is gevat. Integendeel, allerlei begrippen worden door elkander gehanteerd 
en werker er toe mee, dat niet slechts misverstanden, maar zelfs onjuiste 
voorstellingen van zaken ontstaan. Het kan daarom aanbeveling ver
dienen over het begrip souvereiniteit in eigen kring, voorzover het be
trekking heeft op het statelijk leven, enkele opmerkingen te maken, die 
wellicht ook voor home-consumption dienst kunnen doen. De in 1943/1944 
tussen Dooyeweerd en het C.N.V. gevoerde discussie over de richtlijnen 
voor de bedrijfsorganisatie 1) is er om te bewijzen, dat Oud niet alleen 
staat in de vertekening van de inhoud van het begrip. 

Ouds betoog vangt als volgt aan: "Dat er verschillende huishoudingen 
zijn, is een gevolg van de omstandigheid, dat de maatschappij niet bestaat 
uit een amorfe massa van individuen, doch dat de leden van die maat
schappij deel uitmaken van een groot aantal "kringen. Die kringen zijn 
van de meest verscheiden aard. Als regel behoort ieder onzer tot een 
aantal hunner. De mens is opgenomen in zijn gezin, in zijn godsdienstige 
gemeenschap, in de onderneming, waarin hij zijn dagelijks werk vindt, in 
het bedrijf, waartoe die onderneming behoort, in talloze verenigingen, in 
de provincie, waarbinnen die gemeente gelegen is, in de gemeenschap 
van het staatsverband. Deze opsomming heeft niet meer dan een enuntia
tieve betekenis. Het is een volstrekte onmogelijkheid van het aantal kringen 
een opgave samen te stellen, die niet mijlen van de volledigheid blijft 
verwij derd." 

Wanneer Oud deze opsomming geeft, schijnt hij in goed gezelschap te 
zijn en wel in dat van Kuyper, de grondlegger van de leer der souvereini
teit in eigen kring. Het aantal kringen, dat Kuyper in de loop der jaren in 
zijn oeuvre heeft onderscheiden, beloopt meer dan twintig ~), vanaf de 
kring van de "persoon" tot aan de kring van het "gereformeerd beginsel". 
Onder deze kringen bevinden zich ook provincie en gemeente; zo spreekt 
Kuyper in Ons Program 3) van "de verschillende levenskringen, die zich, 
niet willekeurig, maar naar den eisch van Gods ordinantie, in het volks
leven vormen" en noemt dan allereerst een reeks kringen, die zich richten 
naar de persoon der mensen, nl. achtereenvolgens de persoon zelf, het 
huisgezin, de familie, stad of vlek en provincie. "Elk dezer kringen nu 
heeft een eigen levenswet, een eigen afgebakend terrein, en maakt derhalve 

1) Zie de bijdrage van mr. K. Groen, Dooyeweerd overl publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, in de aan prof. dr. H. Dooyeweerd aangeboden bundel Rechtsgeleerde op
stellen, 1951, blz. 73-99. 

11) C. Veenhof geeft in Souvereiniteit in eigen kring, noot 84 (blz. 104/5), een 
overzicht van de kringen, die Kuyper in verschillende publikaties heeft onderscheiden. 

3) (met bijlagen), blz. 214/5. 
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aanspraak op rechten en vrijheden, niet als gunsten door goedwilligheid 
verleend, maar als eisch om de hun van God gegeven levenswet te ver
vullen." 

Welnu, zo zegt Oud het t.a.p. ook: "Elk dezer kringen heeft zijn eigen 
sfeer. Dit niet alleen in deze zin, dat een kring van de ene soort verschilt 
van die van een andere soort, doch ook in de zin, dat in verschillende 
kringen van dezelfde soort een verschillende sfeer kan heersen. De sfeer 
in het gezin verschilt niet alleen van die in de fabriek of op het kantoor, 
doch ook de sfeer in het gezin van de een is vaak gans anders dan die 
in het gezin van de ander. Opdat nu het leven in de kring zoveel mogelijk 
zal zijn overeenkomstig de eisen, die beantwoorden aan de sfeer, die men 
zich in de kring zelf wenst, moet het in de eerste plaats aan het gezag 
van de kring zelf worden overgelaten dat leven te regelen. Daaruit vloeit 
voort 'het postulaat, dat men dat van de souvereiniteit in eigen kring heeft 
genoemd. Men kan het ook zo formuleren, dat iedere kring in beginsel 
recht heeft op autonomie, het zelfstandig regelen van de eigen zaken." 

Maar zo kan men het nu juist niet formuleren. De begrippen souvereini
teit in eigen kring en autonomie dekken elkaar immers allerminst. 

Reeds Groen van Prinsterer heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan 
van het thans ook bij Oud gesignaleerde misverstand. In navolging van 
Stahl 4) wees hij met nadruk op de eigen aard der kerk tegenover de 
staat. Groen wenste hier te spreken van "souvereiniteit in eigen sfeer" 6). 
De andere niet-statelijke levenskringen kende hij slechts autonomie toe; 
zij waren autonome onderdelen van de in het staatsverband georganiseerde 
nationale volksgemeenschap. Groen grondde dit op onze nationale historie, 
waaruit na een lang ontwikkelingsproces de samenlevingskringen waren 
tevoorschijn gekomen. Staat, school, bedrijf enz. waren volgens hem onder
worpen aan de historische volksontwikkeling en bezaten in zijn gedachten
gang geen constante innerlijke aard, slechts een zekere "onafhankelijkheid 
in eigen kring". Met uitzondering van de kerk waren de levenskringen 
slechts organische, autonome delen in de staat. Principieel verschil tussen 
de "zelfstandigheid in eigen kring" van een gezin, familie of bedrijf en 
die van een staatkundige gemeente, provincie of waterschap erkende hij 
niet. Alle in deze kringen uitgeoefend gezag is overheidsgezag. Alleen de 
staat heeft het opperste, het souvereine gezag. Wanneer hij opkomt voor 
de zelfstandigheid niet alleen van gemeente en provincie, maar ook van 
familie en bedrijf, dan heet het: "Zelfstandigheid der deelen, bij onder
geschiktheid aan het geheel, is de conditio sine qua non van een wel 
georganiseerden Staat. Immers de Staat behoort te zijn een zamenstel 
van leden, wier persoonlijkheid, eigenaardigheid en verkregen regt, in 
verscheiden opzichten, buiten bereik van het centraal gezag ligt 6)." 

Groen trachtte op deze wijze het centralisatiestreven van de Franse 
revolutie te bestrijden. De staat is voor hem het geheel, dat in N ederlands
historische lijn van onder op dient te worden opgebouwd uit organische 
delen met eigen, oorspronkelijk rechtsmacht, die door de staatsoverheid 

4) In het bijzonder in Recht und Staat, deel 11. 
6) De term "souvereiniteit in eigen kring" komt men bij Groen niet tegen. De 

term "souvereiniteit in eigen sfeer" gebruikte hij voor het eerst in Ter nagedachtenis 
'Van Stahl, blz. 45. 

6) Ad'Vie~en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1856/1857, deel I, blz. 341. 



168 MR. C. J. VERPLANKE 

met waarborgen tegen misbruik en willekeur behoorde te worden omringd. 
Op die grond kende hij gemeenten, provincies en waterschappen een 
eigen bevoegdheidssfeer toe, die principieel in geen enkel opzicht ver
schilde met die van bijv. school en gezin. Enerzijds ziet hij de staat als 
het nationale levensverband, waarvan alle verbanden vertakkingen zijn, 
anderzijds kunnen al die andere verbanden een soort overheidsgezag doen 
gelden, dat hun uit eigen hoofde toekomt en waarop de staat niet wille
keurig inbreuk mag maken 7). 

Oud ziet het t.a.p. niet anders. Wel spreekt hij van souvereiniteit in 
eigen kring, maar hij bedoelt: "Een souvereiniteit in de strikte zin· van 
het woord kan zij niet zijn. Souvereiniteit, voorzover zij wordt verstaan 
als het gezag van mensen tegenover mensen, is immers slechts daar aan
wezig, waar de hoogste, aan geen ander aards gezag onderworpen, macht 
wordt uitgeoefend. Deze figuur is alleen denkbaar, wanneer er één kring 
is, aan welks gezag alle andere zijn onderworpen. Afgezien van supra
nationale verhoudingen is die kring de Staat." En daarachter volgt dan 
de decentralisatiegedachte: "Wil er van vrijheid kunnen worden ge
sproken, dan heeft de staatsoverheid er dus voor zorg te dragen, dat aan 
iedere kring zoveel mogelijk de gelegenheid wordt gelaten eigen zaken 
naar eigen inzicht te behartigen." Die gelegenheid komt dus toe aan alle 
door Oud opgesomde kringen: zowel gezin en bedrijf als provincie en _ 
gemeente. 

Evenmin als door Groen wordt hier door Oud scherp onderscheiden. 
Het is Kuyper geweest, die een andere lijn trok en het was de wijsbe
geerte der wetsidee, die deze lijn verdiepte en tot het wezensverschil 
tussen autonomie en souvereiniteit in eigen kring kwam. 

Want wel volgde Kuyper het voetspoor van Groen door de structuur 
van gemeente en provincie op één lijn te stellen met die van bv. gezin 
en bedrijf, maar hij brak met de uitsluitend historische fundering, die 
Groen aan de levenskringen had gegeven. Kuyper ving aan, voor het 
beginsel van de souvereiniteit in eigen kring mede een beroep te doen 
op de scheppingsordinantiën. 

Souvereiniteit in de volle zin des woords - aldus Kuyper - bezit 
God alleen. Maar nu heeft God Zijn souvereiniteit in de wereld willen 
verwerkelijken door de macht, die Hij uit te reiken had, te verdelen. 
"Hij gaf niet aan een enkele instelling <d Zijn macht, maar aan elk dier 
instellingen die macht, die met háár aard en roeping overeenkwam 8)." 
Bij Kuyper danken de kringen hun ontstaan aan een scheppingsgegeven. 
Hun souvereiniteit ligt in de ordening der schepping; in die kringen wordt 
een eigensoortig leven aangetroffen, dat door God Zelf is geschapen en 
door Hem in kringen is ingeorganiseerd; in die kringen heeft God een 
eigen levenswet gelegd, waaraan zij moeten gehoorzamen op straffe van 
schending van hun eigen aard. Van een souvereine kring is dus sprake, 
wanneer er is een eigen levenswet. 

De wijsbegeerte der wetsidee heeft deze leer nog dieper gefundeerd. 

7) Vgl. inzake de gedachtengang van Groen: Dr. J. D. Dengerink, Critisch-histo
risch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der "souvereini
teit in eigen kring" in de 1ge en 20e eeuw, blz. 76-87, en dr. H. Dooyeweerd, Ver
nieuwing en Bezinning, blz. 240-254. 

8) Ons Program (met bijlagrn), blz. 198. 
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Zij bedoelt met souvereiniteit in eigen kring in de eerste plaats de onher
leidbaarheid en eigen structuur van de verschillende aspecten der werke
lijkheid. Elk van deze aspecten of wetskringen is onherleidbaar tot een 
andere, heeft een eigen innerlijke aard, gehoorzaamt aan eigen wetten, is 
souverein in eigen wetskring. En van deze souvereiniteit in eigen wets
kring komt de wijsbegeerte der wetsidee tot de souvereiniteit in eigen 
kring der samenlevingsverbanden. Want wel fungeert ieder verband bin
nen alle aspecten, maar elk vertoont toch eigen individualiteitsstructuur, 
nl. één aspect dat een typische leidende, een zgn. bestemmingsfunctie 
heeft en één aspect dat een typische funderingsfunctie vervult. Zo onder
scheidt zich het gezin van de staat hierin, dat het eerste zijn bestem
mingsfunctie vindt in de ethisch gekwalificeerde liefdesgemeenschap en 
zijn funderingsfunctie in het biotisch aspect, in de bloedsverbondenheid, 
terwijl de staat zijn bestemmingsfunctie vindt in het juridisch aspect 
en zijn funderingsfunctie in de historische organisatie van de zwaard
madht. 

Souvereiniteit in eigen kring heeft dus niets te maken met de door Oud 
aangeduide "sfeer", die in een bepaalde kring heerst. Souvereiniteit in 
eigen kring heeft echter minder dan niets te maken met autonomie. 

Het principe der autonomie heeft slechts zin in de verhouding van 
het geheel tot de delen. Gezin, kerk, school, bedrijf enz. zijn niet auto
noom ten opzichte van de staat, omdat zij daarvan geen deel vormen. Zij 
vertonen een van de staat totaal verschillende structuur, die niet door 
een ander samenlevingsverband, dus ook niet door de staat, is vastgesteld, 
maar die volkomen oorspronkelijk is. Hun rechten zijn in de schepping 
gefundeerd. Daarentegen vertonen autonome verbanden dezelfde structuur 
als het samenlevingsverband, waarvan zij deel uitmaken. Zij zijn gelijk 
in aard, wezen en karakter. Zo kan men spreken van de autonomie der 
gemeenten en provincies binnen het geheel van het staatsverband. Immers 
het is de staatsoverheid die uitmaakt, hoever de grenzen der provinciale 
en gemeentelijke autonomie kunnen reiken, ook al dient hieraan onmid
dellijk te worden toegevoegd, dat zij oog behoort te hebben voor de regel, 
dat zoveel mogelijk aangelegenheden dienen te worden behartigd door 
de colleges, die het dichtst bij de burger staan. 

Zo kan men ook spreken van de autonomie der ondernemingen binnen 
het concern. De grenzen der in eigen kring souvereine verbanden worden 
echter niet door andere verbanden vastgesteld, maar kunnen hoogstens 
door andere verbanden worden overschreden, zij het dan op straffe van 
verstoring der kosmische orde. Een principVële grens van de bevoegdheid 
van autonome verbanden is niet te trekken. Zij wordt door de practijk 
bepaald en kan nimmer onrechtmatig, hoogstens ondoelmatig zijn 9). 

Wanneer men Ouds opvatting, waarin souvereiniteit in eigen kring en 
autonomie voortdurend door elkander worden gehaald, op de keper. be
schouwt, dan ziet men achter de schrijver van het handboek over ge
meenterecht de figuur van de leider van het Nederlandse liberalisme op-

9) Vgl. inzake het onderscheid tussen souvereiniteit in eigen kring en autonomie: 
mr. K. Groen in de aan prof. dr. A. Anema en prof. dr. P. A. Diepenhorst aange
boden bundel Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij, blz. 70-75, 
en in de aan prof. dr. H. Dooyeweerd aangeboden bundel Rechtsgeleerde opstellen, 
blz. 84/5. 
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rijzen. Want als Oud waarschuwt, de staat geen absolute souvereiniteit 
toe te kennen, dan steekt daarachter de gedachte, dat de souvereiniteit 
in eigen kring van de maatschappelijke verbapden aan de staat te danken 
zou zijn. Die staat heeft immers met zijn machtsmiddelen de vrijheid dezer 
verbanden, als waren zij autonoom, te waarborgen. En hier duikt de libe
rale leer der volkssouvereiniteit op: de bij maatschappelijk verdrag aan 
de overheid gedelegeerde rechten van het souvereine individu mogen 
voor geen ander doel worden gebruikt dan om de souvereiniteit, de natuur
lijke vrijheid van dat individu te handhaven. Op deze wijze kan de souve
reine mens in gemeenschap met andere souvereine mensen - dus als volk, 
als staat - over zijn eigen vrijheid beschikken. 

Daartegenover stelt de antirevolutionaire staatkunde, dat niet de souve
reine mens, maar de souvereine God de wet over de samenleving stelt. 
Niet door de staat, maar in Gods scheppingsorde worden de grenzen van 
de menselijke vrijheid bepaald. Van de staat wordt gevraagd, niet de 
grenzen der volksvrijheden vast te stellen, maar de scheppingsorde te 
erkennen. De door de V.V.D. voorgestane democratie schept in zichzelf 
geen waarborg voor deze erkenning, omdat volkomen democratisch de 
vrijheid om hals kan worden gebracht. Die waarborg is slechts te vinden 
in de belijdenis, dat Jezus Christus is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde en dat de overheid, als aan Hem onderworpen, zich rekenschap 
heeft. te geven van de grenzen, die haar in de openbaring Gods zijn 
gesteld. 

Daarom past het, zeer voorzichtig te zijn met Ouds hantering van het 
begrip souvereiniteit in eigen kring. En ook autonomie is iets wezenlijk 
anders dan het on~ma 10) van Oud. 

* 
DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN EEN MYTHE 7 

DOOR 

PROF. DR. J. PRINS 

Aanleiding 
Dit opstel is ingegeven door een artikel, dat de heren mr. S. C. graaf 

van Randwijck, prof. mr. F. M. baron van Asbeck en P. B. Renes hebben 
gepubliceerd in WeruJing. Daarin worden inzake de Republiek der Zuid
Molukken meningen en stellingen verkondigd, die m. i. weersproken 
dienen te worden, zoals, naar ik hoop, hieronder zal blijken. In het ver
volg zal genoemd artikel kortweg aangeduid worden als "Van R" 1). 
Van R wenst de Wending-lezers in te lichten over het feit, dat in de 
eerste helft van 1956 een groep Nederlanders, leden van de Hervormde 
Kerk, een verzoekschrift heeft ingediend, aan de synode der kerk ge
richt. De strekking daarvan was (zoals Van R dat bondig en hoofd-

10) Grieks voor: begripsaanduiding. 
:1) Zie Wending, mei 1959, blz. 157 v.v. De volgorde der ondertekenaren is niet 

alfabetisch. 
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zakelijk in de woordkeus der verzoekers heeft samengevat), dat de Her
vormde Kerk de Wereldraad der Kerken er toe zou brengen "zich uit 
te spreken over het ontwijfelbare recht tot zelfbeschikking, hetwelk de 
Zuid-Molukken toekomt, over de rechtsverkrachting, welke haar uit
oefening belemmert, en zich daartoe te verstaan met de Verenigde Naties; 
dat zij - de kerk - ook aan de Nederlandse regering, opportuun of 
niet opportuun, in dezen haar rechtsplicht zou voorhouden." 

Die verzoekers waren enige hervormde predikante\l en vooraanstaande 
Kamerleden van verschillende partijen, en enkele personen, die in de kerk 
of de politiek geen rol spelen. (lOt de laatsten behoorde ook ik.) De 
antirevolutionaire!! waren er goed in vertegenwoordigd, maar ook van 
de c.H.U., de V.V.D. en de P.v.d.A. deden bekende figuren mee. 
Eerst in 1958, na ampele briefwisseling, heeft de synode een antwoord 
gegeven, dat in zijn motivering min of meer een middenstandpunt weer
gaf en in zijn beslissing althans wat de hoofdzaak aangaat afwijzend was. 
Ik acht mij, nu zowel de gewisselde stukken als die beslissing bij mijn weten 
ongepubliceerd bleven, niet gerechtigd, daarover thans in het bijzonder te 
handelen. 

In de discussie ter synode en in de redactie der stukken had mr. Van 
Randwijck een groot persoonlijk aandeel. Het artikel Van R geeft op
nieuw alles weer wat van zijn kant is aangevoerd, hier en daar ingelegd 
met één en ander, dat door de verzoekers is betoogd. Dat Van R thans, 
een jaar na het einde der behandeling van het verzoek binnenskamers, 
het publiek is gaan voorlichten, is een verrassende wending, die velen 
zal verbazen. 

I 

Maar hoe dan ook, de wijze waarop dit· geschiedt is dusdanig, dat 
enig antwoord reeds nu niet mag uitblijven. 

Van R blijkt de verzoekers ingedeeld te hebben bij een groep 
Nederlanders, die de overdracht der souvereiniteit "eigenlijk nog niet ge
heel verwerkt" heeft, en die telkens in het geweer komt voor "de uit
oefening van het zelfbeschikkingsrecht en de beweerde verkrachting daar
van". En, ook al omdat het probleem van de duizenden Ambonezen, 
die in ons midden leven, dagelijks voor ons staat, is de beroering onder 
deze groep Nederlanders overgegaan in emotie. Een emotie, die "maar 
één ding ziet, die ingewikkelde zaken vereenvoudigt, die de ogen doet 
sluiten voor andere kanten der zaak". Die een voorstelling doet aan
hangen, welke "de overweldiging erlangt van een mythe. En een mythe 
verjaagt altijd redelijk oordeel." 

Zo zijn de verzoekers, die misschien meenden, dat zij de ingewikkeld
heden van de Zuid-Molukken-geschiedenis wel enigszins dóór hadden, 
aan het Wending-publiek voorgesteld als lieden, bevangen door emoties, 
beneveld door een mythe, beroofd van wezenlijk redelijk oordeel. Per
soonlijk troost het mij, dat wij niettemin, blijkens Van R, behoren tot 
een "weliswaar niet groot, maar qualitatief belangrijk deel van het Neder
lanse volk" 2). 

2) Zie blz. 16\l bovenaan. Daaraan gaat vooraf een anderhalve bladzijde opsomming 
van geschriften en artikelen over de zaak van de Zuid-Molukken. 
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Nadat Van R aldus in feite reeds met het bewuste verzoek, althans 
met de verzoekers heeft afgedaan, stelt hij de lezers de vraag: hoe ligt 
nu eigenlijk die zaak? En Van R maakt zich op die vraag te beant
woorden. 

Uitgaande van de zelfstandigheidsproclamatie van de Republiek der 
Zuid-Molukken (RZ.M.), stelt Van R dat er twee misverstanden zijn, 
die licht bij Nederlanders kunnen opkomen. 

Het eerste misverstand is, dat men zich nogal eens voorstelt - volgens 
Van R - dat de RZ.M. tegenover de onwettige doorvoering van de 
eenheidsstaat opgekomen zou zijn voor het behoud van de federale staats
vorm. "Wie sympathiseert met de RZ.M. - zo betoogt Van R -
sympathiseert niet met de federalistische stroming in Indonesië, maar 
met een afscheidingsbeweging uit het geheel van de Indonesische staat." 

Een misverstand? Het kan nooit opgekomen zijn, bij wie ooit de pro
clamatie 3) heeft gelezen. De RZ.M. is een afscheidingsbeweging en dat is, 
zoals blijken zal, Van R's eigenlijke bezwaar. De Zuid-Molukken heb
ben, toen vaststond, dat het federalisme gewelddadig ten onder werd ge
bracht en wel door de deelstaat Republiek Indonesië (in de vermomming 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië) hun volkomen 
zelfstandigheid geproclameerd. Zij kunnen daarop, indien zij er de kans 
toe krijgen, pas terugkomen, indien er weer een federaal Indonesië 
waarin recht en goede trouw enige betekenis -herkrijgen, mocht worden 
geboren 4). 

Nu volgt evenwel uit het gehele betoog van Van R, hoe moet worden 
verwacht, dat Nederlanders, die het separatisme van de RZ.M. eenmaal 
hebben ingezien, hun sympathie aan deze beweging van zelf onthouden. 
Dat behoort althans zo te zijn in de ogen der schrijvers. Allereerst omdat 
men in de Zuid-Molukken wel weet, "hoe weinig kansen van bestaan 
een onafhankelijke staat van dit kleine inwonertal en deze economisch 
zo zwakke structuur in de huidige wereld zou hebben" (Van R, blz. 177). 
Ten tweede, omdat de "Indonesische Christenheid... haar apostolaire 
roeping niet (zou) volgen, als zij eigen staten buiten het verband van de 
Indonesische staat ging vormen" (Van R, blz. 180). Ten laatste mogen 
de Nederlandse pleitbezorgers wel bedenken "dat de RZ.M. al degenen 
in Indonesië in de kaart speelt, die werken voor blijvend gespannen be
trekkingen met Nederland, o. a. de communisten" (Van R blz. 182). 

3) Die proclamatie, vele malen afgedrukt, luidt als volgt; "Ter vervulling van de 
waarachtige wil, van de eis en de aandrang van het volk der Zuid-Molukken, pro
clameren wij hierbij de vrijheid der Zuid-Molukken, de facto en de iure, welke een 
republiek vormen los van alle staatsrechtelijke banden met de deelstaat Oost-Indonesië 
en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op grond van het feit, dat de 
deelstaat Oost-Indonesië niet in staat is zijn positie als deelstaat te verdedigen in 
overeenstemming met de regelingen van de Denpasar-conferentie, die nog rechts
geldig zijn, en ook in overeenstemming met de beslissing van de Zuid-Molukkenraad 
van 11 maart 1947, terwijl de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië maat
regelen heeft genomen die in strijd zijn met de beslissingen van de Ronde Tafel 
Conferentie en haar eigen grondwet." 

4) Hierop kom ik terug. 

Ambon, 25 april 1950. 
De Regering der Zuid-Molukken 

w.g. J. H. Manunutu, 
W.g. A. Wairisal. 
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Wat het eerste aangaat zij opgemerkt, dat dit argument in de moderne 
wereld weinig objectief gewicht in de schaal legt 6). Wij weten, en 
iedereen dient te weten, dat de Molukken van 1950 arm waren, onder
ontwikkeld, zoals dat vaak heet. Maar gesteld, de RZ.M. was op het 
ogenblik geheel vrij, hoe zeer zouden de internationale organisaties in 
haar een object van hulp zien! 

Hebben trouwens staten als San Salvador, Honduras, Haiti, die al één 
tot anderhalve eeuw bestaan, verhoudingsgewijs een beter economisch of 
bevolkingspotentieel ? De Zuid-Molukken zijn bovendien een strategisch 
belangrijke hoek van de wereld! Hebben niet de Verenigde Naties de 
woestijnverzameling Libye tot een zelfstandige staat gemaakt? Laat ons 
de bedelstaat Jordanië niet noemen. Hebben zulke overwegingen er 
dr. Visser 't Hooft van weerhouden op te komen voor het zelfbeschik
kingsrecht der Cyprioten, toen hij daarover sprak namens de Wereldraad 
der Kerken? 16). 

Wat het tweede aangaat, het aanvoeren van zulk een argument in het 
dispuut komt m. i. eenvoudig niet te pas. Wat nu of later de roeping der 
Indonesische christenheid zal zijn, kunnen wij mensen niet met zekerheid 
vaststellen. Het zal daarom verre van mij zijn, te gaan beweren, dat, 
naar hun apostolaire roeping zij bv. tegen die eenheidsstaat moeten zijn. 

Alleen dat zij, deze christenen, gewillig het onrecht, het bedrog en het 
geweld, waarmee Soekarno's eenheidsstaat is doorgebroken, .hebben te 
aanvaarden onder meer omdat "het ook voor de kerk van belang is, 
dat Indonesië één blijft" lijkt mij een onaanvaardbare, een ethisch ver
werpelijke gedachte. Van R heeft daarvoor het argument der solidariteit: 
"in tijden van morele en politieke crises als de huidige, juist bij de ge
boorte van een nieuwe staatkundige en maatschappelijke vorm in vroegere 
Aziatische koloniën, zijn de christenen geroepen te midden van hun 
volk te staan." 

In beginsel heeft Van R geen ongelijk. Alleen, het komt er maar op 
aan, hoe zij "te midden van hun volk" staan! Naar ik meen geleerd 
te hebben, als een allerfundamenteelst stuk, heeft het Rijk van God niet 
te doen met ongerechtigheid - de solidariteit der christenen met allen 
en alles heeft daarom ergens haar grenzen 7). 

Ten aanzien van het laatste argument zij gezegd, dat er in Nederland 
een (helaas) "kwalitatief niet onbelangrijke" groep is, die altij<i klaar 
staat iets te vertellen over de constructief denkende Indonesiërs, die zo 
onmachtig gemaakt worden en zo ontmoedigd zijn door de Nederlandse 
politiek en door sommige Nederlandse activiteiten. Nederland is altijd 
veel bozer dan Indonesië, hoe het zich ook keert of wendt! Beantwoordt 
de wijze waarop de thans in Indonesië regerende machtsgroep naar bin
nen en buiten optreedt aan enige redelijke maatstaf? Mogelijk zijn er 
daar, die constructief denken, maar dit komt niet uit in spreken of 
handelen. 

6) Zie hierover trouwens mr. H. J. Roethof : The Republic of the South Moluccas, 
an existing State" (Symboliae Verzijl, blz. 299/300.) 

16) Zie Oecumenische Presse Dienst, 1956, nr. 11. 
7) Het zou verleidelijk zijn, maar tot een theologisch dispuut voeren, op de heden

daagse solidariteitsieren verder in te gaan. 
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Ook het slot van het artikel noemt deze verborgen Indonesische 
categorie. 

Het tweede misverstand volgens Van R is, dat wij Nederlanders vaak 
menen dat het allereerst te doen is om het geven van een toekomst aan 
de Ambonezen in Nederland. En die Ambonezen zijn aanhangers van 
de RZ.M. Dit "suggereert zo licht de onjuiste gedachte, dat de Ambo
nezen, waarvan het overgrote deel in Indonesië woont, aanhangers van 
dit politieke streven zouden zijn." Een dubbel misverstand. Inderdaad, 
wat het eerste betreft, de aandacht van de RZ.M. is gericht op een ander 
ideaal: terugvoering van deze 17.500 bannelingen naar een vrije staat der 
Zuid-Molukken. Het is zéker (overigens) dat hun leiders in Nederland 
niet blind zijn voor het vraagstuk van deze ontheemden. Naar ik zelf 
meen, zou, zelfs als morgen aan de dag de vrije RZ.M. in vrede be
stond, het een open vraag blijven, of zij die 17.500 mensen zo zonder 
meer kunnen binnenlaten in hun beloofde land. Ja straks komt de vraag 
- als "het nog lang duurt" - of het hier geboren en grootgeworden 
kroost het zal willen. 

lntussen, veel belangrijker is het door Van R ontwikkelde stand
punt, dat de Zuid-Molukkers ginds zeker geen RZ.M. begeren of méér 
begeren. . 

Stellig zal de gezindheid van de 17.500 uitwijkelingen hier, zonder 
wezenlijke invloed op hun stamland - één uit vele groepen ontheemden 
in de moderne wereld 8) - niet beslissend kunnen zijn. 

Welnu, de overgrote meerderheid der Ambonezen en andere Zuid
Molukkers - zie blz. 175 vvo - die "in het eigen land woont en niet 
tot de slachtoffers der Indonesisische revolutie behoort 9) denkt geheel 
anders over de RZ.M., voorzover zij haar bestaan al niet vergere-n mocht 
zijn." Dat mocht misschien in 1950 anders zijn, maar men is nu "van 
droom naar bezinning" voortgeschreden. Van R is hier gebaseerd op de 
ervaring der zending en haar op informatie gegronde overtuiging, dat in 
het door de regering beheerste gebied godsdienstvrijheid heerst. "De ont
dekking daarvan (sic I) heeft stellig bijgedragen tot het doen ontwaken 
van de aanhangers der RZ.M. uit hun droom." 

Wel, er is godsdienstvrijheid in Indonesië en in ruimere zin dan bv. 
in Egypte of Columbia; er is geen reden om aan te nemen, dat zij in 
de bezette Zuid-Molukken bijzonder beknot zou zijn, vooral niet, waar 
zekere kerkelijke voorgangers daar zich zo "pro-RI." 10) gedragen. Maar 
welk een argument in het dispuut met de mythisch-benevelde N eder
landers 1 Was de godsdienstvrijheid ooit inzet van de strijd tegen de 
Soekarnistische eenheidsstaat, in de proclamatie, of voordien of nadien? 
Was (en is) de RZ.M. niet van het begin af aangehangen door christenen 
èn islamieten? Het was hier een beroep op recht en gerechtigheid. 

Niettemin, op de achtergrond van het Zuid-Molukse verzet staat toch 
de eeuwenlange invloed van het protestantse christendom daar en de 

8) In dit opzicht is hun positie gelijk aan die van de vele groepen politieke 
vluchtelingen: Esten, Letten, Hongaren, enz. enz. in onze wereld. 

9) Deze laatste restrictie is opmerkelijk Het wil ons soms voorkomen, dat lang
zamerhand 95 % van de Indonesische bevolking slachtoffer is. 

10) R.l. = Republik Indonesia. 
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daardoor ontstane eigen aard van de Zuid-Molukse cultuur, die zelfs de 
moslims onder hen kenmerkt. Zelfs hun idee - door Van R bij hen 
bepaald niet gewaardeerd - dat verdragen en grondwetten er zijn, om 
nagekomen te worden, danken zij blijkbaar aan (westerse en) christelijke 
invloed. 

Maar wij willen gaarne eens duidelijk zeggen, wat wij tegen het artikel 
van Van R, in het bijzonder tegen het onderdeel "van droom tot be
zinning" hebben. Met geen woord schijnt in al die "inside-information" 
van de zending gezinspeeld te worden op de volgende fundamentele zaken: 

1. De diepe wonden, die de strijd van 1950/51 op Ambon zelf moet 
hebben geslagen; een strijd, waarbij Soekarno's leger 6600 man moet 
hebben verloren, althans op Ambon moet hebben begraven; een strijd, 
waarbij niet alleen ex-K.N.I.L.-soldaten, niet alleen mannen en jongens, 
maar ook vrouwen en meisjes hebben meegevochten. Heeft de door Van R 
om haar onderworpenheid aan de RI. 10) zo gewaardeerde kerk-in-de
bezetting al die wonden (er valt meer te noemen) dusdanig geheeld, dat 
er zijn die de RZ.M. al vergeten zouden zijn? 

2. Het bestaan van concentratiekampen, waarvan tot nog toe niet ge
hoord is, dat zij zijn opgeheven (Tantui en Erue op Ambon bv.). 

3. Het fundamentele feit, dat in dit gebied de staat van oorlog en 
beleg heerst, het laatste opnieuw afgekondigd op 5 januari 1955 (en 
waarom?) en sindsdien, voorzover bekend, nooit opgeheven. 

4. Ons is bekend, dat tussen de partijen op Ceram stilzwijgend een 
"demarcatielijn" in acht genomen wordt 11). Maar dat de strijd voort
gaat, heeft ook Van R natuurlijk kunnen aflezen uit een triomfantelijk 
communiqué van de Indonesische luchtmacht van februari 1959, vermel
dende een reeks bombardementen op een reeks punten in Ceram. 

(Niet onaardig is een A.F.P.-bericht van 22 juni 1959, waaruit blijkt, 
dat een aantal diplomaten, onder leiding van de wnd. president Sartono 
onder meer Ambon heeft bezocht. De Australische ambassadeur ver
klaarde aan de pers, geen troepenconcentraties te hebben gezien. De toe
stand in dit gebied was bepaald veilig. "Alles schijnt (sic) normaal te 
zijn." Alleen, de reis naar Ceram was afgelast door de wnd. president 
wegens de slechte weersomstandigheden.) 

Maar ik wil niet allerlei berichten bijeensprokkelen. Het punt, waarop 
het hier aankomt, was voor de verzoekers aan de synode (en laat mij 
ditmaal citeren uit een aan de synode gericht stuk) dit: "De wilsvorming 
in het bezette gebied der Zuid-Molukken is uiteraard niet vrij. Onder 
zulke bezettingsomstandigheden is het praktisch niemand gegeven, con
tact te leggen met andere woordvoerders, dan die zich juist onder die 
omstandigheden kunnen doen horen." 

De verzoekers meenden, dat de gevoelens en verlangens der Zuid
Molukse bevolking zouden dienen te worden gemeten met het rechts
middel van het vrije plebisciet (volksstemming) zoals de door Soekarno 
en de zijnen verscheurde verdragen aangaven. Uit te voeren onder inter
nationaal toezicht I Indien dit ooit plaats heeft en de uitslag is, zoals 
Van R meent, dat deze zal zijn (en huns inziens ook behoort te zijn, nl. 

11) Dit is een eigenaardigheid van Indonesië's politieke verhoudingen: in elke strijd 
(Atjeh, Javaanse Darulislam, Celebes, tegen regering) treedt een latente fase in, met 
nu en dan oplaaiingen. 
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tégen de RZ.M.) dan zal niettemin ieders rechtsgevoel kunnen zijn be
vredigd: zeker het Zuid-Molukse en het onze; wellicht het Indonesische, 
zeker dat der schrijvers in Wending. Op zulk een volksstemming hebben 
de Zuid-Molukkers aanspraak. 

II 

Want bovenaan blijft staan de rechtsvraàg. Er is althans één belang
rijk punt waarop tussen degenen, die aan de synode dorsten te schrijven 
en het artikel Van R, overeenstemming bestaat. Namelijk, dat "ge
durende de eerste maanden van 1950, dus onmiddellijk na de souve
reiniteitsoverdracht· op revolutionaire en slechts voor de schijn gewet
tigde wijze, ten dele onder directe dwang van leger en vloot van de unita
ristisch georiënteerde Republik Lndonesia (de enige Indonesische deel
staat, die over militaire macht beschikte) de deelstaten werden geliqui
deerd en de eenheidssstaat werd gesticht." (Van R, blz .. 172). 

Men zou nu zeggen: tegenover zulk een fascistisch handelende staat, 
die alle rechten, door de verdragen aan wie of welke groep ook toege
kend, verbreekt,. heeft een ieder recht van verzet. Van R erkent en her
kent hiermee de eenheidsstaat voor wat en zoals hij is: in ongerechtig-
heid en trouweloosheid geboren. . 

Die Zuid-Molukkers van 1950, die met een beroep op rechten en ver
dragen werkelijk getracht hebben over zichzelf te beschikken, hadden 
althans in principe gelijk. Maar het is juist de bedoeling van Van R 
aan te tonen, dat het onrechtmatig karakter van het optreden der regering 
~an Indonesië niet impliceert, dat de RZ.M. rechtmatig uitgeroepen werd 
en rechtmatig heeft gehandeld. En daarom tracht het artikel elk der 
juridische argumenten te verzwakken of te ontzenuwen. 

Ik begrijp niet waartoe en waarom de schrijvers dit nodig vinden. 
Daar was toch reeds hun stelling over solidariteitsplicht, boven besproken. 
Bovendien wordt op blz. 174 betoogd, ná de juridische beschouwingen, 
dat de staatkundige vragen in belangrijkheid uitrijzen boven de juridische. 
Daar zijn de brandende vragen naar "de levensvoorwaarden der Zuid
Molukkers" (waarover boven reeds door mij werd gehandeld). Daarom: 
"ook al was het zelfbeschikkingsrecht van de Ambonezen juridisch onaan
tastbaar, hetgeen niet het geval is, dan nog zou daarmede niet bewezen 
zijn, dat de uitroeping van de RZ.M. een wijze daad was geweest." 
Inderdaad, zeer in het algemeen gezegd kan het vrijwillig niet gebruik 
maken van een recht, dat men heeft, in bepaalde omstandigheden van 
wijsheid getuigen. Zo zou ik mij kunnen voorstellen dat een RZ.M., 
eenmaal weer in de gelegenheid een vrije keus te doen, toch besluit tot 
een weder herstelde Indonesische Federatie toe te treden. Maar het ge
hele betoog is er op gericht aan te tonen, dat het voor Zuid-Molukkers 
in het algemeen veel wijzer, voor de christenen in het bijzonder een 
plicht en voor de zending een belang is, indien de RZ.M. voor goed 
wordt vergeten. En als het misschien in 1950 anders leek, in 1959 is dit 
zeker zo. Welnu, niet wijs, en hun solidariteitsplicht vergetend, zijn de 
Zuid-Molukkers bovendien nog lieden, die zich rechten toekennen welke 
zij niet bezitten ... 

Vergun mij daarom althans op de voornaamste punten van het betoog 
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in te gaan 12). Allereerst zij opgemerkt, dat ik de waarde van staatkundige 
vragen niet gaarne zou ontkennen. Maar men komt geen stap nader tot 
de internationale rechtsorde wanneer deze vragen het overwicht blijven 
houden boven die van het recht zèlf. Dan blijft Hongarije geknecht -
en wat zou men niet nog meer kunnen noemen? Dit is een overweging 
die de verzoekers geïnspireerd heeft, want zij kennen de vele vergeefse 
vertogen, die de Zuid-Molukse weduwe gericht heeft aan de onrecht
vaardige rechter der Verenigde Naties te New York. Zij hebben in de 
Wereldraad der Kerken degene gezien, die mogelijk deze rechter in het 
gezicht zou kunnen slaan. Immers: het uitgangspunt blijft, dat het Zuid
Molukse probleem uitvloeisel is van de geschiedenis van verscheurde 
internationale verdragen, die recht schiepen en o. a., voor het eerst in 
de geschiedenis, het zelfbeschikkingsprincipe aan recht en regel trachtten 
te binden. Verdragen, die bij de Verenigde Naties zijn geregistreerd en 
formeel voor de toepassing aan hun medewerking gebonden waren. 

Het zijn nu de rechten van derden, bij deze verdragen toegekend, welke 
het artikel wenst weg te redeneren. 

Daartoe heeft het met veel af te rekenen. Niet alleen met de stand
punten van volkenrechtsgeleerden als Verzijl of Van Eysinga of Van 
Hamel of Van der Molen of met de Duitse studie van wijlen dr. Decker, 
maar ook met de onafhankelijke Nederlandse rechter (blz. 169) die sprak 
"over het zelfbeschikkingsrecht als verzekerd". Met die rechter gebeurt 
dit als volgt. Er was eenmaal (in 1950) de behoefte aan Nederlandse zijde 
om op te komen voor het zelfbeschikkingsrecht (het interne) - maar later 
bleek steeds duidelijker "dat de vrees voor sommige consequenties van 
de eenheidsstaat niet gerechtvaardigd was" 1.3). Welnu, "bovengenoemde 
Nederlandse rechterlijke uitspraken (moeten) gelezen worden als geestes
producten van dezelfde tijd, waarin zovelen dergelijke kostbare goederen 
bedreigd zagen." Hij, de rechter, is te verontschuldigen, zijn onafhanke
lijkheid "gaat niet zover, dat hij ontoegankelijk zou zijn voor de in zijn 
volk levende hoop of vrees." 

Dat de menselijke rechter, ook hij, in menselijke beperktheid moet 
handelen, is onbetwistbaar. Niettemin, hier heeft hij in rustige onaf
hankelijkheid een onderscheid gemaakt. Hij heeft zijn uitspraak gegrond 
op de eigenlijk vanzelfsprekende overweging, dat het materiële (subjec
tieve) recht, dat een derde is toegekend door twee partijen, niet te loor 
gaat, indien de regeling van de formele wijze van verwezenlijking door 
eenzijdig (hier ongetwijfeld opzettelijk) optreden van .één der partijen 
onmogelijk wordt gemaakt. En hiermede zijn wij bij het belangrijkste 
punt - zover ik het zie - van het vertoog aangeland, nl. bij het eerste 
lid van het tweede artikel van de "Overgangsovereenkomst" 14). 

Het is nu eenmaal zo, dat de juridische vertogen over het recht der 
Z.M. "draaien" om de uitlegging van art. 2 van de befaamde Overgangs
overeenkomst van 1949. Volgens dit tweeledige artikel zou uiteindelijk 
door beslissingen van een constituante de indeling van de federatie in 

12) Het zijn praktisch dezelfde, als die, waarmede mr. Van Randwijck ter synode 
heeft gewerkt in de tweejarige (1) behandeling van ons verzoekschrift, en die door 
ons zijn bestreden. 

1.3) Zie blz. 181. Het staat er werkelijk. 
14) Vergelijk de overwegingen van het Hof (1, 2, 3) op blz. 43 met het advies op 

blz. 20 van het boekje: De rechtsgedingen tussen de Ambonezen en de K.P.M. 
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deelstaten beslecht worden. Die constituante diende dit te doen in over
eenstemming met de bepalingen van de voorlopige constitutie van de 
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, zoals die in de Haagse 
R.T.C.-verdragen was opgenomen. Maar: door "bevolkingen van ge
bieden" kon een plebisciet worden gehouden over de vraag, of zij zich 
tot een afzonderlijke deelstaat zouden vormen. Daartoe moest de com
missie van de V.N.16) een "aanbeveling" doen aan de regering der 
V.S.I.; vervolgens moest die regering dit gebied aanwijzen. 

Was de nieuwe deelstaat tot stand gekomen, dan zou volgens het tweede 
lid die deelstaat er zich over moeten uitspreken of hij de definitieve con
stitutie aanvaardde of niet. Zo neen, dan mocht zo'n deelstaat onder
handelen "omtrent een speciale verhouding tot de R.V.S.I. en het Konink
rijk der Nederlanden" 16). 

Van R. houdt nu de Zuid-Molukken, de Nederlandse rechter, en voorts 
de Vereniging voor Internationaal Recht 17) voor, dat de Z.M. immers 

16) Of een ander orgaan der V.N. 
16) De feitelijke toestand is momenteel zó, dat de constituante pas is gekozen 

enige jaren na de totstandkoming van de eenheidsstaat, die nog steeds een "voor
lopige grondwet" heeft. Die constituante is al weer een paar jaar aan het vergaderen, 
zonder dat een eind in het zicht komt. 

17) Die destijds de volgende verklaring aflegde: 
De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 

op 24 juni 1950 te Roterdam in vergadering bijeen ... enz. 
Overwegende: 

dat de, het gebied der Zuid-Molukken bewonende, Ambonese bevolking is een "be
volking van een gebied" als bedoeld in art. 2 lid 1 der tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek der V.S.I. ter Ronde Tafel Conferentie aangegane 
Overgangsovereenkomst, zodat die bevolking het recht had om op de daar om
schreven wijze zich tot een afzonderlijke deelstaat te vormen en om daarna krachtens 
art. 2 lid 2 der Overgangsovereenkomst de gelegenheid te krijgen de definitieve Con
stitutie van de Republiek der V.S.I. al dan niet te aanvaarden, - dus om al dan 
niet uit die Republiek te treden - en de bevoegdheid te hebben tot onderhandeling 
omtrent een speciale verhouding tot de Republiek der V.S.I. en het Koninkrijk der 
Nederlanden; 

dat het krachtens voormelde bepaling van internationaal recht aan de Ambonese 
bevolking toekomende zelfbeschikkingsrecht niet meer op de in die bepaling om
schreven wijze kon worden uitgeoefend, daar het door de regering van de Deelstaat 
Oost-Indonesië voor 24 April 1950 uitdrukkelijk en herhaaldelijk op de Regeringen van 
de Republiek der V.S.I. en van het Koninkrijk der Nederlanden en op de Commissie 
der Verenigde Naties voor Indonesië gedane beroep tot toepassing van die bepaling 
is afgewezen of ter zijde gelegd waaruit dus duidelijk is gebleken, dat verwezenlijking 
van het zelfbeschikkingsrecht van de in de gebieden van de Deelstaat Oost-Indonesië 
wonende bevolkingen op die wijze en in die vorm niet mogelijk was; 

dat die onmogelijkheid tot uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht op de in 
art. 2 der Overgangsovereenkomst omschreven wijze is bevestigd door het op 20 Mei 
1950 door de Regering der Republiek V.S.I. bekend gemaakte besluit tot opheffing 
van de door alle Overeenkomsten der Ronde Tafel Conferentie vooronderstelde en 
internationaalrechtelijk vastgelegde federale structuur van die Republiek en tot be
vestiging van een zogenaamde eenheidsstaat, tengevolge van welk besluit immers de 
ten tijde van het aangaan van die Overeenkomsten bestaande deelstaten niet meer in 
de gelegenheid worden gesteld om krachtens art. 2 lid 2 der Overgangsovereenkomst 
uit de Republiek der V.S.I. te treden en te onderhandelen over een speciale verhou
ding tot de Republiek der V.S.I. en tot het Koninkrijk der Nederlanden; 

dat dus de Zuid-Molukken-Raad, als vertegenwoordigend lichaam van de Ambo
nese bevolking en het gebied der Zuid-Molukken, bevoegd was om eigenmachtig het 
intemationaalrechtelijk aan die bevolking toekomende zelfbeschikkingsrecht te ver
wezenlijken door op 24 April 1950 een onafhankelijke Staat, de Republiek Zuid
Molukken uit te roepen; 

dat weliswaar in de nationale rechtsorde eigenrichting meestal ongeoorloofd is, 
althans in het privaatrecht, doch zodanig verbod allerminst geldt in de nog zo onvol
komen, niet door rechterlijke dwangmiddelen beschermde, internationale rechtsorde; 

dat dus van een "opstand" der Ambonese bevolking tegen het wettig gezag geen 
sprake is, daar dit wettig gezag zelve in art. 2 der Overgangsovereenkomst materieel 
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geen deelstaat waren in 1950, omdat zij de vier treden, die tot de deel
staat-waardigheid leidden, niet zijn opgegaan. Zij hadde.n dit trouwens 
ook nooit kunnen worden, want "de uitoefening van het "gegarandeerde 
recht van zelfbeschikking" was daarin immers gebonden aan de mede
werking van haar tegen wie het gericht was" (blz. 168). Blijkbaar acht 
Van R, dat het van meet af aan vaststond, dat een Indonesische regering 
zo iets nooit zou doen: een plebisciet toestaan. Ik wil gaarne erkennen, 
dat ik persoonlijk (dat is overigens van weinig gewicht) zoveel goede 
trouw van de Soekarnisten nooit en te nimmer verwacht heb, want ik 
meende hen grondig te moeten wantrouwen. Dit is iets anders dan het 
standpunt van Van R, die zich te vaak schikt naar hun staatsrechtelijk 
en redelijk peil. 

Welnu, men moet, zal er ooit sprake zijn van rechtsorde in de wereld, 
souvereine, bovendien democratische georde.nde staten, houden aan dat
gene, waartoe zij zich uit vrije wil, souverein, jegens elkaar en tegenover 
de wereld hebben verbonden. Juist dán tonen zij zich waarlijk vrij en 
souverein. Men kan - zoals ik - de redactie van artikel 2 verre van ge
lukkig vinden 18). Maar, gemeten naar maatstaven van goede trouw, ge
rechtigheid en democratie, behoorde (deze overeenkomst eenmaal aan
vaard zijnde) een Indonesische regering zulk een plebisciet, ná beoor
deling door de "Unci" , altijd toe te staan (en zelfs een onverhoopt ge
schil tussen haar en de Unei m. i. aan de Ver. Naties ter beslechting voor 
te dragen). Ook nu nog zou zij daarover kunnen worden aangesproken, 
mits door de Verenigde Naties. 

Waarom gaat geen van de voorstanders der RZ.M. in op wat er in 
art. 2 van de Overgangsovereenkomst toch duidelijk te lezen staat, zo 
vraagt Van R Dat is een misleidende vraag. Moge het bovenstaande dit 
aantonen 19). 

Eigenlijk is er dus volgens Van R, die in wezen mèt de Soekarnisten 
meent, dat een souvereine staat niet gehouden is, zijn beloften na te 
komen, geen intern zelfbeschikkingsrecht gegeven. De onderwerping van 
Ambon was een interne aangelegenheid, zo liet de Indonesische regering 
weten. Het is een mythe en een misverstand, aldus Van R (blz. 169), 
dat zelfbeschikkingsrecht der Indonesische volken. Dan is er nog veel 
minder extern zelfbeschikkingsrecht, althans voor de Zuid-Molukken, die 
nog geen deelstaat waren in april 1950. (Men kan ook betogen, dat er 
geen extern zelfbeschikkingsrecht is voor de deelstaten zo lang de defini-

het zelfbeschikkingsrecht - ook om zich los te maken van het wettig gezag - aan 
die bevolking heeft toegekend, terwijl dit wettige gezag daarenboven verhinderd 
heeft, dat die bevolking op de formeel omschreven wijze dat zelfbeschikkingsrecht 
verwezenlijkt ; 

is mitsdien van. oordeel 
dat de Republiek Zuid-Molukken h~t recht had de onafhankelijkheid uit te roepen 

en gerechtigd is die onafhankelijkheid tegenover iedereen te handhaven, teneinde 
haar bevoegdheid krachtens art. 2 der Overgangsovereenkomst te verwezenlijken om 
met de Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden te onder
handelen omtrent een speciale verhouding tot die beide Staten. 

18) Het artikel-Van R. beroept zich op de bestrijding van Gerbrandy's brochure, 
in Nederlandse Gedachten, verschenen 26 januari 1957. Uiteraard blijft het de A.R.P. 
tot eer strekken, dat zij zich met de R.T.C.-teksten op dit punt niet tevreden stelde. 
De wissel op Indonesische goede trouw getrokken was te hoog. Niettemin acht ik 
verscheidene passages in dit artikel weinig geslaagd. 

19) De waarde van deze "vraag" zal in 't oog springen, indien de Synode alle 
gewisselde stukken publiceert. Dan kan hierop nader worden ingegaan. 
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tieve constitutie hun niet is aangeboden, gesteld dat er nog deelstaten 
waren.) 

Het artikel-Van R voert als laatste juridische argument (naar ik 
meen) nog aan, dat Nederland de souvereiniteit volledig, onvoorwaar
delijk en onherroepelijk heeft overgedragen. De opmerking is niet rele
vant. Want het is feitelijk overbodig op te merken, dat de woorden onher
roepelijk en onvoorwaardelijk (gebruikt in het Handvest van de souve
reiniteitsoverdracht, artikel 1) betekenen, dat de souvereiniteit nooit door 
Nederland kan worden teruggenomen, en dat niets van hetgeen overeen
gek6men is, niets van hetgeen Indonesië (de V.S.I) op zich nam in de 
verdragen het wezen van die souvereiniteit verkort 20). 

In de resolutie der Vereniging van Internationaal Recht nu wordt ge
oordeeld dat aan de Zuid-Molukken-Raad, vertegenwoordigend de Am
bonese bevolking en het gebied der Zuid-Molukken, de bevoegdheid toe
kwam eigenmachtig het zelfbeschikkingsrecht te verwezenlijken. (Nu het 
viertrappenproces van art. 2 van de Overgangsovereenkomst moedwillig 
onmogelijk was gemaakt.) Van R toont aan (en dat is juist) dat het de 
gecommitteerden waren, die deze vèrstrekkende daad stelden, na raad
pleging van volksvergaderingen. En daarmede is, volgens Van R, "ook 
de feitelijke grondslag aan de mening van (deze) vereniging ontnomen". 
Waarom ook dit nog te willen bewijzen? Men kan de lezer moeilijk gaan 
vermoeien met uitweidingen over de bepalingen, die de verhoudingen tus
sen gecommitteerden en volle raad regelden 21.). Toch geloof ik niet, dat 
aan de hand daarvan strikt valt aan te tonen, dat de gecommitteerden 
van deze eilandenprovincie, deze daerah, werkelijk, in deze buitengewone 
omstandigheden, buiten hun bevoegdheid traden. De volle raad, eenmaal "
bijeen, kan natuurlijk op de besluiten van de gecommitteerden terug
komen. Dat is nu juist wat dit lichaam niet heeft gedaan; integendeel, 
deze vertegenwoordiging heeft zich gezet aan het uitwerken van een 
grondwet, waarvan de tekst in" Nederland bekend is. Dat versterkt het 
standpunt der Vereniging voor Internationaal Recht. 

Tevoren heeft op blz. 164-166 het artikel-Van R, in het onderdeel 
over de Denpasarregeling en Zuid-Molukkenregeling een andere bekende 
stelling van de Zuid-Molukse leiders aangevallen. Eerstgenoemde regeling, 
een ordonnantie van de luitenant-gouverneur-generaal, is de eigenlijke 
wettelijke basis van de kortstondige staat Oost-Indonesië. Zij stelt die 
staat in, en noemt onder veel meer, de "daerah" (= gewest) Zuid
Molukken als één der bij die staat ingedeelde autonome gemeenschappen. 
Zij bepaalt nu in artikelS: "De staat laat aan de onderscheidene volksge
meenschappen gelegenheid tot zelfbeschikking langs democratische weg 
en op de voet van een door of vanwege de Kroon der Nederlanden in 
overleg met de staat te bepalen regeling en stelt die gemeenschappen, 
die blijven binnen het verband van Oost-Indonesië, in staat een eigen 
volksbestaan te leiden, waaronder begrepen het voeren van een eigen 

20) Niet alleen dit laatste punt, maar ook dat van het niet te loor gaan der 
rechten van derden, kon voor het Moderamen der Synode nog worden toegelicht met 
briefwisseling, gevoerd tussen de Nederlandse Hoge Commissaris, de Indonesische 
Regering en de Unci. 

!al) Voor liefhebbers: zie staatsblad van Ned. Indië, 1946, no. 17; staatsblad van 
Oost-Indonesië, 1948, nr. 30; groepsgemeenschapsordonnantie, Indisch Staatsblad 1937, 
no. 464 en wijzigingen. 
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huishouding". Nu hebben de autonome gemeenschappen zich in het alge
meen dadelijk geschikt in de Oost-Indonesische staat. Slechts de Zuid
Molukkenraad heeft een voorbehoud gemaakt: de enige "testcase" in dit 
geding. De Zuid-Molukken sloten zich slechts "voorlopig" aan (zie de 
proclamatietekst). Dat was inderdaad een positiekeuze, waarin de be
palingen niet uitdrukkelijk voorzagen. Zij stond aan de regering van de 
staat Oost-Indonesië ter beoordeling. De minister-president van O.I. ver
klaarde in het voorlopig parlement naar aanleiding van deze beslissing "dat 
de Regering zich hartelijk verheugt over het besluit van de Ambonese 
daerah om in het staatsverband te blijven. De tijd voor een keuze is er 
nog niet. Ik voor mij twijfel niet, hoe deze straks voor Ambon zal uit
vallen ... " Maar dit optreden en de officiële reactie, die de mogelijkheid 
van niet-toetreden erkent, mist volgens het artikel-Van R. elke rechts
grond. Immers, de Denpasarregeling is bindend en die heeft de Z.M. 
reeds tot gebied van Oost-Indonesië gemaakt. Dientengevolge behoorden 
ze ook tot dat van Indonesië - hun zelfstandigheidsproclamatie "beoogt 
dus wel degelijk een afscheiding van de Indonesische staat" (blz. 166). 
Het. is zeer bekend, dat de landvoogd Van Mook, met topsnelheid voort
bouwend aan zijn federale stelsel, zulk een neiging tot afscheiding niet 
gaarne zag. De staat Oost-Indonesië was niet souverein. Het is evenwel, 
naar ik meen, zeker, dat de door Van Mook geleide centrale regering 
nimmer een eigen ander standpunt ten aanzien van deze kwestie gegeven 
heeft. De uitleg van de Denpasarregeling, die wijlen minister Nadjamoedin 
vertolkte, moet dus op zijn minst gangbaar geweest zijn. 

Het artikel-Van R. is, naar mij voorkomt, in alle opzichten een pleidooi 
voor de sterkste partij, die geen recht had, maar "recht" krijgt door de 
macht der feiten en tegen de zwakke, wiens recht verbleekt tegenover 
dezelfde macht der feiten. 

III 

Het lijkt overbodig, dat zoveel schrijvers zich uitputten in juridische 
argumenten en contra-argumenten aangaande verdragen, die voor het 
oog der wereld door één der souvereine verdragsluiters verscheurd en 
vertrapt zijn. Maar, zoals gezegd: het betreft rechten van derden, die 
daarbij toegekend werden. Die derden, die zich met woord en daad daarop 
beroepen hebben en er hun goed en bloed voor over hadden, waren de 
Zuid-Molukkers. Natuurlijk zijn die rechten ook aan andere volksgroepen 
en gemeenschappen toegekend. Die rechten waren in het bijzonder van 
belang voor wie behoorde tot al die volksgemeenschappen, eenmaal ge
organiseerd in het Bijzonder Federaal Overleg, één der drie partijen ter 
Haagse Conferentie. De Zuid-Molukken ressorteerden daaronder. Alleen 
hun stem is nog niet geheel tot zwijgen gebracht. Dat de zaak gelopen 
is, zoals ze gelopen is, daarvoor valt ook Nederland ernstig aan te klagen. 
De Nederlandse politiek heeft in 1949, zij het niet geheel vrijwillig, 
Nederlands vrienden in Indonesië verloochend in een poging om zich met 
onbetrouwbare en onverzoenlijke vijanden te verzoenen. De vrienden zijn 
als verraden en verkocht, de vijanden zijn vijandiger geworden. 

De toekomst van de zaak der· Zuid-Molukken is hachelijk geworden. 
Ook Nederland heeft naderhand niets gedaan, al zou het alleen geweest 
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zijn door vertogen, om de op hem gevallen blaam althans te doen ver
bleken. Daarvoor moest het allereerst bij de V.N. aankloppen. Van 
Eysinga zei hierover eens: "Er zijn zeker weinige zo wel in het recht 
gegrondveste aanspraken als die der Zuid-Molukkers op zelfbeschikking. 
Een onder auspiciën der Verenigde Naties tussen Nederland en de Repu
bliek der Verenigde Staten van Indonesië tot stand gekomen tractaat met 
een commissie van toezicht der V.N. Echter, aan alle aandrang om voor 
ook onze aanspraak op de naleving van het recht der Zuid-Molukkers 
bij de Verenigde Naties op te komen, heeft de Nederlandse Regering tot 
nu toe weerstand geboden onder het motto, dat dit toch niets zou geven. 
Een groter getuigschrift van onvermogen om het recht te handhaven 
had onze Regering moeilijk aan de Organisatie der Verenigde Naties 
kunnen geven" 122). 

Zij die meenden, dat de kerk in de kring van de Wereldraad (over dit 
huns inziens zonneklare onrecht) "in haar getuigenis van Gods gerechtig
heid en barmhartigheid een woord zou kunnen spreken, dat geen andere 
instanties spreken", zien hun hoop beschaamd 23). Tenslotte worden zij 
in een artikel in Wending door een voornaam dienaar der kerk aan
gewezen als lieden die een mythe aanhangen 24). Hoe lang nog? 

* 
GEMEENTE EN WATERSCHAP 

DOOR 

M. W. SCHAKEL 

II 

Het opruimen van dijkschappen 
Het is duidelijk, dat er bij deze oplossing geen grensmoeilijkheden tussen 

gemeente en waterschap overblijven. Het waterschap is dan namelijk in 
de letterlijke zin van het woord nergens meer. Het eerste geluid in die 
richting valt te vernemen uit het door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten onder dagtekening van 20 augustus 1955 uitgegeven rapport 
van een door deze Vereniging ingestelde commissie 25). 

In dit rapport is een aantal wensen neergelegd, o.a. het toekennen van 
kwaliteitszetels (vertegenwoordiging van de gemeente als zodanig) aan 
de gemeenten in waterschappen; het openen van de mogelijkheid, dat de 
gemeenten en waterschappen een gemeenschappelijke regeling in de zin 

22) Prof. mr. w. ]. M. van Eysinga, Het internationale recht in deze tijd, 1958, 
U.P., Leiden, blz. 9. 

23) Woorden, ontleend aan een rondschrijven der Synode, 21 maart 1955, no. 
201/0/2114. 

24) Op een "mild oordeel" mogen zij geen aanspraak maken ... (blz. 182). De 
aandacht zij nog gevestigd op blz. 179 waar beweerd wordt hoezeer, juist onder de 
Ambonezen de Indonesische aanspraak op Nieuw-Guinea wordt ondersteund. Ik 
meende deze passages maar buiten bespreking te moeten laten. Waarom komen zij 
er in voor? 

25) Rapport commissie gemeenten-waterschappen. 
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van de wet aangaan; het zich bezinnen op de vraag of scheiding van 
dijksbeheer en andere waterschapstaken aanbeveling verdient. Tenslotte
en daar gaat het ons in dit verband om - wordt in uiterst voorzichtige 
bewoordingen en op welhaast diplomatieke wijze - het zij toegegeven -
de gedachte gelanceerd of het niet wenselijk is het dijksbeheer niet langer 
op te dragen aan de hoogheemraadschappen, maar aan lichamen tot stand 
gekomen door samenwerking van waterschappen met andere openbare 
lichamen, waarbij uit den aard der zaak niet in de laatste plaats aan de 
gemeenten wordt gedacht. 

Laat de commissie de waterschappen - gedacht zal wel zijn aan de 
binnen de omringing liggende polders en boezemschappen - nog mede 
deelnemen aan het spel, al spoedig werd van grotere radicaliteit blijk 
gegeven. 

Was het misschien het naderende voorjaar, dat mr. J. de Vries ani
meerde tot het toegeven aan de schoonmaakwoede in een artikel van zijn 
hand? 26) 

Na erop te hebben gewezen, dat de hoogheemraadschappen niet vol
doende representatief geacht mogen worden voor de door de dijken be
schermde belangen en dat waterstaat, speciaal dijksbeheer, niet alleen maar 
een zaak van grondeigenaren is, schrijft hij: "Een tot kring van inge
zetenen getransformeerd waterschap, belast met de zorg voor dijken, 
naast een waterschap "oude stijl", maakt de waterstaatswetgeving niet 
eenvoudiger, nog daargelaten het feit, dat deze transformatie niet zo 
eenvoudig te verwezenlijken zal zijn. Tenslotte is ook een nieuw lichaam, 
gevormd uit waterschappen en gemeenten, m.i. weinig aantrekkelijk. Een 
dergelijk lichaam doet enigszins geconstrueerd aan en zal in verband 
daarmee wat stroef in zijn uitingen zijn. 

Zijn evenwel de mogelijkheden hiermede uitgeput? Naar mijn mening 
niet; er is een oplossing denkbaar, die aan de gestelde eis van de "brede 
basis" voldoet en ook overigens voordelen biedt. En wel deze oplossing, dat 
het beheer der dijken wordt opgedragen aan de provincie. Van de provincie 
zal wel niemand beweren, wat wel als bezwaar tegen de gemeente kan 
worden aangevoerd, nl. dat zij niet op de waterstaatszorg georiënteerd 
zou zijn". 

De hoogheemraadschappen worden bij deze visie dus over de hele linie 
opgeruimd, hun taak wordt overgenomen door de provincie. De gulden 
stelregel, met name door de staatsrechtsgeleerde Buys beklemtoond, dat 
er scheiding moet zijn tussen beheer (dijkschappen voeren ,beheer) en 
toezicht (de provincie heeft toezicht op dat beheer), wordt hier geheel 
veronachtzaamd. 

De derde ridder, die zich in dit toernooi met de dijkschappen aangegord 
heeft, woont in 's-Gravendeel: mr. C. J. Verplanke, de burgemeester dezer 
gemeente. Dat mr. Verplanke voor geen klein gerucht vervaard is, bewees 
hij in de aflevering van het Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 
26 maart 1959, een aflevering, die ook overigens van zijn naam gonst. 
De heer Verplanke schrijft 27): " ... worde de zorg voor de zeeweringen 
rechtstreeks aan het Rijk toevertrouwd en die voor de waterkeringen van 

26) Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 28 februari 1957. 
27) Mr. C. J. Verplanke: Exeant de dijkschappen. 



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

184 M • .w. SCHAKEL 

rivieren en stromen aan een lichaam, waarin de bedreigde gemeenten per 
eiland of ander afgegrensd gebied samenwerken". 

Het is duidelijk, dat zij die zorg voor het dijksbeheer het liefst bij de 
hoogheemraadschappen laten (de schrijver van dit artikel rekent zich tot 
dezulken) zich niet zonder meer op de (als regel) eeuwenoude status van 
deze lichamen kunnen beroepen. Het lijdt echter al evenmin twijfel, dat 
op hen, die ze na vele eeuwen trouwe dienst willen opruimen, wel in de 
allereerste plaats de bewijslast rust. 

Als argumentatie van die zijde valt in hoofdzaak te noteren: 
a. de dijkschappen representeren dode grond, de gemeenten levende 

mensen; 
b. de dijkschappen kennen slechts een zwakke autonomie, zo er al van 

autonomie sprake is; 
c. de dijkschappen handelen niet in de openbaarheid; 
d. er is onvoldoende coiördinatie met de mede in het g~ding zijnde 

belangen, samenwerking van gemeenten en waterschappen is evenwel niet 
de oplossing. 

Ad a. De dijkschappen representeren dode grond, de gemeenten 
levende mensen. 

Met name Verplanke beklemtoont dit element: "de gemeentebesturen, 
bij uitstek die in de rampgebieden, kunnen nog dagelijks ervaren, hoe zij 
als vertegenwoordigers van levende mensen de behartiging hunner be
belangen moeten toevertrouwen aan de eigenaars van dode gronden." 

"In deze eeuw zijn er honderdduizenden die geen "ingeland" zijn, ver 
beneden de zeespiegel wonen en toch geen enkele zeggenschap hebben 
over de bescherming van hun belangen." 

De Vries schrijft :28), dat de waterschappen toch eigenlijk niet vol
doende representatief geacht mogen worden voor de door de dijken 
beschermde belangen: "met name omdat, terwijl de waterschappen in 
het bijzonder het 'belang van de zakelijk gerechtigden tot de grond (even
tueel van de zakelijk gerechtigden tot onroerend goed) vertegenwoordigen, 
de belangen van zeer velen buiten de groep der grondeigenaren ten 
nauwste betrokken zijn bij een goede instandhouding der dijken." 

Niemand zal het ontkennen, alleen de conclusie, die men daaruit wil 
trekken, houdt geen stand. 

Mr. G. J. C. Schilthuis 29), de gewezen gèdeputeerde voor waterstaat in 
Zuid-Holland, heeft dat helder uiteengezet: "Het is niet juist, dat de taak 
van de waterschappen ten opzichte van de dijken zou berusten op de zorg 
voor de gronden, waartegenover de zorg van de gemeenten kan worden 
gesteld als de meer algemene zorg voor het welzijn der bevolking. De 
waterschappen, die met dijkszorg zijn belast, moeten bij de uitvoering 
van deze taak rekening houden met alle belangen, die daarbij betrokken 
zijn. Zij hebben zich niet te beperken tot de belangen van de gronden, 
die door de dijk beschermd worden." 

Inderdaad, dat is de realiteit. Zou men menen, dat rijk en provincie 
de handelingen van de hoogheemraadschappen met argusogen gadeslaan 
alleen vanwege het feit, dat men ten provinciehuize en ten departemente 

28) Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 28 febr. 1957. 
29) Mr. J. C. Schilthuis, Waterschappen en gemeenten, in: Waterschapsbelangp" 

d.d. 31 maart 1956. 
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zo bewogen is met het lot van de grond? Ook dat natuurlijk. Het toezicht 
is echter daarom zo stringent, wijl het levensbelang van grote delen van 
ons volk op het spel staat. 

"Het is dus onjuist, dat de gemeenten er een recht op zouden hebben, 
invloed uit te oefenen op de dijkszorg van waterschappen op grond van 
de taak van de gemeenten om de algemene belangen van hun ingezetenen 
te behartigen. Van die algemene belangen, die aan de gemeenten zijn 
toevertrouwd, zijn toch juist de belangen van de dijkszorg uitgesloten, 
omdat die zijn opgedragen aan daarvoor opzettelijk in het leven geroepen 
lichamen. 

Er zijn nog wel meer zaken van overheidszorg, waarbij de ingezetenen 
der gemeente overwegend belang hebben zonder dat de gemeenten daar
aan het recht op inmening kunnen ontlenen." 

Het onjuiste van de bewering, dat de hoogheemraadschappen alleen 
maar oog zouden hebben voor de bescherming. van de bedijkte grond 
en dat ze verder langs de volheid van het menselijk bestaan zouden 
heen leven en werken, kan geïllustreerd worden met enkele recente voor
beelden. 

Aangezien niet ontkend kan worden, dat de gemeenschappen achter 
de dijken in afnemende mate alleen maar agrarische gemeenschappen 
zijn, wordt er naar middelen gezocht om die verbrede belangenkring in 
de kosten van de dijkszorg te doen deelnemen met als gevolg, dat ook 
de bestuurskring van het dijkschap verbreed wordt. 

Daartoe moeten de reglementen van de hoogheemraadschappen door de 
Staten gewijzigd worden. Als inderdaad waar zou zijn, dat de dijkschap
pen-oude-stijl exclusief op de bescherming van de grond gericht waren, 
dan zou dat in de taakomschrijving van de dijkschappen-nieuwe-stijl tot 
uitdrukking moeten komen. Die dijkschappen-oude-stijl worden immers 
tot dijkschappen-nieuwe-stijl omgevormd, opdat ook andere belangen dan 
die van de grondeigenaren aan de bestuurstafel via nieuwe vertegen
woordigers aan bod kunnen komen. Betekent dit nu, dat deze op een 
nieuwe wijze vertegenwoordigde belangen tot nu toe door de dijk niet 
of althans niet in voldoende mate beschermd werden? Dat moet te con
troleren zijn. Te controleren aan de nieuwe, technische taakomschrijving. 
Deze blijkt bij nadere controle niets nieuws te bevatten 30). De oude taak 
wordt voortgezet. Alleen de kring van hen, die meebetalen en meepraten, 
is wijder geworden. De taakstelling van het hoogheemraadschap is niet 
verruimd. Verruimd is de maatschappelijke begrenzing. De belangen, die 
tot hier toe kosteloos onder schutse van de grondeigendom beschermd 
werden, zijn vanuit die schuilhoek tevoorschijn gehaald. Het was bescher
ming zonder onkosten. De bescherming blijft dezelfde, maar nu met 
kosten. 

Dat blijft er over van de mythe van de dode grond en de levende 
mensen. 

Ad b. De dijkschappen kennen slechts een zwakke autonomie. 
"Met de autonomie der waterschappen is het immers uitermate mager 

gesteld. Wanneer men onder autonomie verstaat het recht ener gemeen-

30) De Goede illustreert dit met het voorbeeld van het hoogheemraadschap De Bra
bantse Bandijk in: De Nederlandse Gemeente d.d. 23 januari 1959. 
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schap binnen de kring harer bevoegdheden eigen huishouding te regelen, 
dan is er van water schappelijke autonomie nauwelijks sprake. De water
schappen bestaan niet, zoals de gemeenten, suo j ure, maar alleen krachtens 
en gedurende het goedvinden van Provinciale Staten. Haar reglementen 
worden door dit college vastgesteld. Het provinciaal bestuur stelt de 
eisen, waaraan de dijken moeten voldoen, en bepaalt haar afmetingen en 
samenstelling." Aldus Verplanke Bl), die hier vertolkt wat men in ge
meentelijke kring nogal eens hoort verkondigen. 

De conclusie ligt vanzelfsprekend voor de hand. Breng de dijkzorg 
vanuit deze staatsrechtelijk zwakke waterschapshanden over naar de zo 
veel sterkere gemeentelijke. 

Wie onze opmerkingen in dit artikel over het anders-zijn van gemeente 
en waterschap gelezen heeft, zal er in kunnen komen, dat wij het met 
verschillende gedachten, die in dit citaat vervlochten liggen, eens zijn. 

Toch is onze gevolgtrekking anders. Hoe dat kan? Omdat men uit 
elkander moet houden: de organisatorische kant (vaststellen en wijzigen 
van de reglementen, die een waterschap inderdaad kunnen doen staan of 
vallen) en de dagelijkse arbeid in de waterschappen (na volbrachte ge
boorte of voltooide transformatie). 

Wie alleen maar oog heeft voor de uit de wet af te leiden status van 
gemeente en waterschap, zal zeker tot de gevolgtrekking komen, dat de 
gemeente veel meer op eigen benen staat, dat zij de sterkere zuster is. 

Maar nu de praktijk van alle dag! Schrijver van dit artikel acht zich 
gerechtigd daarover vergelijkenderwijs wat in het midden te brengen. 
Hij is burgemeester van drie uitgesproken, kleine plattelandsgemeenten. 
Hij is daarnaast secretaris van een waterschap (boezemschap annex 
wegenschap), dat weliswaar niet tot de grootste, maar dan toch tot de 
grotere (vergelijken we het met een middelgrote gemeente) gerekend mag 
worden. Om er een indruk van te geven - voor de drie kleine gemeenten 
kan dat achterwege blijven, ieder lezer heeft daar wel een globale indruk 
van - het onderhoudt 100 km weg in eigen beheer, het bezit een samen
gesteld, tien- en tientallen kilometers lang boezem- en vaarwegsysteem, 
een hele serie uitwaterende sluizen, een behoorlijke hoeveelheid onroerende 
goederen, een gemenelandshuis, de nodige dienstwoningen, een staf aan 
personeel, een uitgebreid wagen- en werktuigenpark, vaartuigen, electri
sche gemalen, molens enz. Het zal de lezer duidelijk zijn, dat er meer in 
omgaat dan in de kleine gemeenten, die schrijver mede bestuurt. 

Waartoe deze opsomming? Om aan te tonen, dat men voorzichtig moet 
zijn met conclusies op het eerste gezicht. 

Waren de gemeente en het waterschap van gelijke statuur, dan zouden 
gelet op de taakomvang de relaties tussen dit waterschap en de provincie 
menigvuldiger moeten zijn dan die tussen deze kleine gemeenten en de 
provincie. 

Nu een waterschap wettelijk minder statuur heeft, op grond van ons ge
schreven staatsrecht iets weg schijnt te hebben van een provinciaal voogdij
kind, zou men dat onderlinge verkeer tussen waterschap en provincie 
nog in verhevigde mate aanwezig veronderstellen. 

En nu de praktijk. Het aantal schriftelijke stukken, dat gewisseld wo:dt 

31) Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 26 maart 1959. 
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tussen mijn plattelandsgemeenten en de provincie verhoudt zich tot dat 
tussen waterschap en provincie als 5 : 1. 

Waar ligt de sleutel tot de verklaring van deze feiten, waarvan de ge~ 
interesseerde buitenstaander wellicht enigszins verrast kennis zal nemen? 

Zien wij het goed dan moeten hier de woorden eigen belastinggebied 
vallen. 

Er is een tijd geweest, dat de gemeentebesturen in Nederland al hun 
uitgaven moesten kloppen uit de zakken van de plaatselijke burgerij. 
Van hogerhand ontving men geen rooie duit. Wilde men een dorpspomp 
slaan dan werden de kosten berekend. Deze kosten werden over de be
lastingplichtigen ter plaatse omgeslagen. 

Bij een zuinig gemeentebestuur waren de belastingen laag, bij een 
scheutig college moest er veel opgebracht worden. 

Daar zat een schaduwkant aan dit systeem. Dit gevaar namelijk, dat 
de zuinigheid om de zuinigheid betracht werd, dat de schrielheid in de 
raadszaal de toon aangaf. Dan bleven vaak zeer nuttige, zelfs nood
zakelijke zaken achterwege, omdat men de benodigde gelden er niet voor 
wilde voteren. Men moet zich nog maar eens in herinnering terugroepen 
de strijd, die het gekost heeft om streekdorpen van elektriciteit en water
leiding te voorzien. 

Maar de voordelen van dit systeem springen wel zeer in het oog, als 
men nagaat, wat er voor in de plaats kwam. 

Populair uitgedrukt, gebeurde er dit: de ene gemeentelijke belasting 
na de andere werd door het rijk genaast, tot er tenslotte alleen nog maar 
wat hondenbelasting, straatbelasting en vermakelijkheidstoeslag over
bleef. 

Met de opbrengst daarvan kunnen de gemeentebesturen vanzelfsprekend 
hun huishouding niet financieren. Daar moest wat op gevonden worden, 
want tenslotte moesten ook de gemeentelijke zaken draaiende blijven. 

Men loste het als volgt op: in Den Haag kwam een grote pot, waarop 
men Gemeentefonds zette. Uit die pot moeten de gemeenten nu hun 
rechtmatig aandeel zien te krijgen. Dit betekent, dat de burgemeesters 
en de wethouders van financiën permanent aan de bel trekken op het 
adres, waar die grote pot beheerd wordt. 

Vroeger was hij de beste gemeentebestuurder, die met zo weinig moge
lijk geld zoveel mogelijk tot stand wist te brengen. 

Tegenwoordig is dat anders. Hij wordt het meest geroemd, die de 
grootste portie uit dat Gemeentefonds voor zijn gemeente weet te be-
machtigen. , 

Men kan rustig stellen, dat het verantwoordelijkheidsbesef van de ge
meentebestuurders daardoor ernstig bedreigd wordt. Het komt niet in 
de eerste plaats aan op beleidvolle voorzichtigheid bij het doen van uit
gaven, maar op handigheid in het binnenhalen van een zo groot mogelijk 
brok. Men behoeft in dit opzicht niet alleen de burgemeesters en wet
houders in staat van beschuldiging te stellen. Men volge maar eens aan
dachtig de raadsverslagen. Waar dringen de dames en heren raadsleden 
op aan? Op matiging in de uitgaven? Men leest er maar zeer spaar
zamelijk over. Neen, er wordt op iets anders aangedrongen, op verhoogde 
uitkeringen, extra bedragen uit het Gemeentefonds, opdat de begroting, 
die een tekort vertoont, sluitend worde. 
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Ziet ge, lezer, zo gaat dat vandaag in ons goede vaderland. Eerst zet 
men in de begroting een reeks van uitgaven, die men onder alle omstandig
heden wenst te doen en dan doet men een beroep op het Gemeentefonds 
om het op deze wijze ontstane tekort met een extra-uitkering weg te 
werken. 

Wij willen daar ook de raadsleden niet over lastig vallen. Het zit in 
het systeem en als gemeente A het geld niet uit de pot weet te sleuren, 
dan zal heus gemeente B het wel doen. En als de kleine gemeenten niet 
zorgen dat ze hun redelijk aandeel weten in te palmen, zullen de grote 
broers wel zorgen, dat de pot leeg komt. 

Geen kritiek op de gemeentebesturen dus, maar wel kritiek op het 
systeem. 

Dit systeem heeft twee gevolgen, ten eerste het ondermijnt de verant
woordelijkheid van de gemeentebesturen en ten tweede het draait de ge
meentelijke zelfstandigheid de nek om. 

Die zelfstandigheid van de Nederlandse gemeenten is 'een oud erfgoed. 
Inderdaad: oud, want vóór de Nederlandse staat er was, waren er ge
meenten. 

Eén van de oorzaken, waarom de strijd tegen Spanje begonnen werd, 
was de aantasting van die gemeentelijke zelfstandigheid. Die zelfstandig
heid ging zelfs zo ver, dat de steden van Holland tijdens de 80-jarige 
oorlog in wezen de landspolitiek uitmaakten. 

Van die oude zelfstandigheid is terecht een goed stukje afgegaan, maar 
de gemeenten behielden in ons vader land toch een mooi brok gemeente
lijke autonomie. Die autonomie bleef gaaf, zolang de gemeente de eigen 
burgerij de eigen uitgaven liet bekostigen. 

Het is met een gemeente als met een man. Zolang de mens financieel 
niet van een ander afhangt, heeft hij ook een deugdelijke maté van zelf
standigheid. Dat verandert evenwel radicaal, wanneer een man zelf voor 
de eerste levensbehoeften van zichzelf en zijn gezin de hand op moet 
houden. Dan schiet er in de praktijk van het leven van zijn eigen beslis
singsbevoegdheid niet zo bijster veel over. 

Welaan dan, zo is het de Nederlandse gemeenten vergaan. Men is het 
er in de kringen van de gemeentebestuurders dan ook roerend over eens, 
dat de oudtijds zo geroemde gemeentelijke autonomie alleen nog maar 
in naam bestaat. 

Van de zijde der gemeentebesturen wordt dan ook sinds jaar en dag 
actie gevoerd onder het motto: terugwinnen van de autonomie. Men door
ziet ook vlijmscherp waar de schoen wringt, want vóór alles strijdt men 
voor het terugwinnen van een eigen belastinggebied voor de gemeenten. 

Inderdaad, hoe zou men ooit weer zelf een vuist kunnen maken - als 
het moet zelfs tegenover Den Haag - indien men permanent met de 
pet in de hand in datzelfde Den Haag op de stoep moet staan? 

Wat de gemeenten verloren hebben, bezitten de waterschappen nog 
altijd: een eigen belastinggebied. 

In het gevolg van dat eigen belastinggebied marcheert ook de zelf
standigheid. 

Men wrijft zich wel even de ogen uit, wanneer men leest, wat in het 
reeds eerder vermelde rapport van de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten te dezen aanzien naar voren wordt gebracht. . 
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Het navolgende: krimp het eigen belastinggebied van de waterschappen 
in en geef ze als schadevergoeding rijksuitkeringen ! 

Die gedachte komt nu uitgerekend uit de kringen van diegenen, die niet 
moede worden te betogen: geef ons weer een stuk eigen belastinggebied. 
Het is voor de gezondheid van ons vaderlandse waterschapsbestel te 
hopen, dat deze door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar 
voren gebrachte gedachte bij onze regering geen ingang vinde. 

Laten de waterschappen goed doorzien wat hier op het spel staat. 
Zeker: het gemak dient de mens. En tenslotte is er niets gemakkelijker 
dan de hand ter hoogte van de beurs van vadertje staat op te houden. 
Dat is heel wat eenvoudiger dan op een vergadering een verhoging van 
de omslag te verdedigen. 

Men vergete nooit, dat de eigen zelfstandigheid - uit de aard der 
zaak binnen het raam van de wet - geraakt wordt, indien men bij de 
staat aanklopt voor de financiering van projecten, die men sinds de tijden 
van de Batavieren met eigen middelen zelf tot stand bracht en brengt. 
De noodzaak daartoe is er nu minder dan ooit, want naast de aanslagen 
op het ongebouwd komt men steeds meer tot aanslagen op het gebouwd. 
Voor het belang dat verre de draagkracht van de waterschappen te boven 
gaat - het wegonderhoud - staat een bevredigende regeling op stapel. 

Men ga er niet toe over om de zelfstandigheid der waterschappen op 
het staatsaltaar te leggen in ruil voor een brok der belastingpenningen. 

De commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten levert zelf 
illustratiemateriaal voor het dan te du~hten gevaar. 

Haar suggestie, de dijkschappen op te heffen kan volgens haar zeker 
niet revolutionair genoemd worden "wanneer eenmaal de lastenheffing 
van de beschermende (bedoeld zal zijn: beschermde Sch.) gronden is los-
gemaakt" 32). ' 

Zo is het! De revolutie is namelijk even eerder gepleegd. Het zij de 
waterschappen op het hart gebonden om bij monde van hun vertegen
woordigers in de Commissie financieel bestel waterschapswezen voor deze 
eerste bekoring niet te bezwijken. 

Ad c. Het gebrek aan openbaarheid. Als derde argument voor het 
opruimen van de dijkschappen wordt gewerkt met het argument, dat de 
waterschappen in een sfeer van afgetrokkenheid, ver van de openbaar
heid, opereren. Dat kan dan alleen voor de vergaderingen gelden, de prak
tische arbeid wordt immers niet in het verborgen verricht. 

N a hetgeen wij eerder in dit artikel over dit onderwerp opgemerkt 
hebben, rest ons hier slechts er op te wijzen, dat er generlei wettelijk 
of aan de aard van de waterstaat eigen beletsel is tot openbaarheid. 

Men kan er dan ook moeilijk één van de stokken in zien om de dijk
schappen uit te drijven. 

Ad d. De onvoldoende coördinatie met andere belangen, terwijl 
samenwerking niet de aangewezen oplossing is. 

Naarmate in een zich verdichtende maatschappij steeds meer belangen 
een plaatsje onder de zon innemen, stijgt de noodzaak van een goede 
coördinatie van al deze belangen. Het dijkschap is op zijn terrein met 
vèrreikende en niet zelden diep ingrijpende bevoegdheden uitgerust. 

32) Rapport commissie Gemeenten-Waterschappen, blz. 19. 
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"Maar wie in het Jeruzalem der waterschappen geen volstrekte vreemde 
is, weet tevens, dat de neiging om het gespecialiseerde belang boven het 
algemene te laten gaan, niet àlle waterschapsbestuurders doet huiveren. 
Zij blijven zich - en in zeker opzicht terecht - hun kwaliteit als grond
of huiseigenaren herinneren en wegen de invloed daarvan bij hun oordeel 
en hun besluitvorming af. Is die invloed uit een oogpunt van behartiging 
van het algemeen belang of van andere belangen te groot geweest, dan 
kan alleen het correctief van het ingrijpen van hogerhand nog baat 
brengen" 33). 

Velen zien dat correctief in het openen van de mogelijkheid voor de 
waterschappen om met gemeenten een samenwerkingsregeling in de zin 
van de wet aan te gaan. 

Anderen wijzen deze "uitlaatklep" af en zoeken het in de richting van 
het onderbrengen van het dijksbeheer bij de provincie of bij een aantal 
tot dat doel samenwerkende gemeenten. 

In de afwijzing van de samenwerkingsmogelijkheid staan we, voor zo
veel de dijkschappen betreft, aan hun zijde. 

Verplanke 34) formuleert het overwegende bezwaar hiertegen als volgt: 
"Maar ten aanzien van de samenwerking (van gemeenten) met dijk
schappen stuit men op een principiële onmogelijkheid. Deze dijkschappen 
behartigen immers slechts één belang, dat der rechtstreekse waterkering. 
Zij oefenen slechts één speciale taak uit en die taak is dan ook de enige, 
die zij kunnen overdragen aan een samenwerkend lichaam. Dragen zij die 
over, dan plegen zij eigener beweging zelfmoord." 

Schilthuis 36) komt tot dezelfde conclusie: "Opdracht van het dijks
beheer door gemeenschappelijke regelingen van gemeenten en waterschap
pen aan daarbij ingestelde afzonderlijke lichamen lijkt mij een weinig 
aanlokkelijke gedachte. Wat zou na zulk een oprichting de rol van het 
waterschap nog kunnen zijn? Na opdracht van het dijksbeheer aan zulk 
een lichaam heeft het dijkswaterschap geen zin meer." 

Inderdaad, het zou zich zelf ontledigd hebben en daardoor inhoudloos 
en dus zinloos geworden zijn. 

De afwijzing van de samenwerkingsgedachte delen wij met de "op
ruimers". De mede daarop gebaseerde opruiming accepteren wij niet, 
omdat er een betere oplossing voor de cdÖrdinatie van belangen te vinden 
is. Men late het dijkschap in ere en geve de gemeenten in daartoe aan
leiding gevende gevallen een plaats in dat dijkschap. In het verdere ver
loop van dit artikel hopen wij deze gedachte nader uit te werken. 

In het tot hiertoe gebodene menen wij aangetoond te hebben, dat de 
argumenten, die voor het opruimen van de dijkschappen in het veld ge
bracht worden, te zwak zijn. 

En ze moesten toch wel sterk, ja, heel sterk zijn. 
Men ruimt tenslotte lichamen, waarvan er vele tot de middeleeuwen 

teruggaan, lichamen, die hun taak tot heden toe op bevredigende wijze 
vervuld hebben, niet zo maar op. 

In noot 8 wezen wij reeds op een door mr. S. J. Fockema Andrae, 

33) B. de Goede, De grenzen van het waterschapsbelang, in: De Nederlandse Ge
meente d.d. 23 januari 1959. 

34) Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 26 maart 1959. 
36) Waterschapsbelangen d.d. 31 maart 1956. 
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toen secretaris van 'Rijnland, geschreven jubileumgeschrift : Willem I, 
Graaf van Holland (1203-1222) en de Hollandse hoogheemraad
sclwppen. 

De heer Fockema Andrae is een bijzonder knap historicus en in dit 
werk heeft hij weer enige merkwaardige feiten aan het licht gebracht. 
Hij schetst ons een krachtig voorgeslacht dat nu ongeveer 750 jaren 
geleden de dijken en dammen bouwde en de besturen daarvoor vormde, 
QI1der de leiding der voortreffelijkste leden van het eigen Hollandse 
Gravenhuis en vooral van graaf Willem I, die de grootste onder hen 
mag heten. 

Wij zouden ook willen wijzen op graaf Floris V, der keerlen Godt, 
die vóór hij door een aantal edelen vermoord werd, een niet te veronacht
zamen aantal hoogheemraadschappen gesticht heeft. 

Onze dijkschappen zijn dus wel van oude datum. Men merkt dat als 
men de dijkhuizen betreedt, de oude wapenboeken opslaat, de schilderijen 
met bestuurderen uit vervlogen eeuwen bekijkt, de van gegraveerde 
wapens voorziene bokalen in het zonlicht laat flonkeren en afdaalt in de 
archiefkelder. Die oude folianten getuigen op sobere, maar indrukwek
kende wijze van het leven van die hoogheemraadschappen, van de daden 
der bestuurderen en van de geleverde veldslagen de eeuwen door op het 
waterfront. 

Moet dat nu allemaal overgeheveld worden naar in het leven te roepen 
gemeentelijke organen? 

Wij geven gaarne toe, dat de eerbiedwaardige ouderdom van deze 
lichamen alleen geen voldoende argument is om ze in het .,leven te 
houden. 

Het komt er op aan, of ze hun taak in onze moderne tijd naar behoren 
vervullen. Mochten ze daaraan met hun aloude organisatieschema in de 
weg staan, dan dienen ze opgeruimd te worden al waren ze zo oud als 
Methusalem en dat is er nog geen. Maar niemand durft het verwijt in 
de mond te nemen, dat de hoogheemraadschappen door een verouderd 
organisatieschema in hun taak tekort zouden schieten. 

De minister van Waterstaat, de man met de grootste verantwoordelijk
heid op dit gebied, heeft na de stormramp bij iedere voorkomende ge
legenheid met nadruk gezegd, dat de hoogheemraadschappen over het alge
meen gesproken in gene dele in hun taak tekort geschoten zijn. Dat de 
praktijk ook verder hem geen argumenten opgeleverd heeft om ingrij
pende wijzigingen aan te brengen. 

Op provinciaal niveau ligt het niet anders. Een gezaghebbend man als 
prof. Klein, directeur-hoofdingenieur van de provinciale waterstaat in 
Zuid-Holland, spreekt waarderend over de dijksbesturen. 

De toespitsing (op de duur) op dit ene of in ieder geval op een beperkt 
aantal belangen heeft bewezen in het algemeen zeer deugdelijk te werken. 
Voor zulk een centrale opgave als de strijd tegen het water op het buiten
front past exclusivisme. Aangezien de noodzaak daartoe niet op bevredi
gende wijze is aangetoond, pelle men het dijksbestuur niet uit het verband 
van de Nederlandse waterstaat, zoals deze zijn organisatorische beleving 
vindt in het waterschap, onderworpen aan het toezicht en het oppertoezicht 
van provincie en rijk. 

Men verlieze trouwens niet uit het oog - het zij slechts in het voorbij-



192 M. W. SCHAKEL - GEMEENTE EN WATERSCHAP 

gaan opgemerkt - dat het gebied, waarin een waterschap het uit eigen 
doelstelling voortvloeiende gezag uitoefent, zich in menig geval bepaald 
niet conformeert aan staatkundige grenzen als de gemeentelijke. Zelfs pro
vinciale grenzen worden doorbroken. 

Waterschapskundige doelmatigheid is een sterk door de natuur bepaald 
gegeven. Dat hebben de Franse bezetters ervaren. Geen gouvernement 
was ooit zo sterk in het ontwerpen van telkens weer nieuwe concepties 
en indelingen. Maar op welke terreinen ze odk: experimenteerden, aan de 
~aterstaatkundige indeling hebben zij zich nooit gewaagd. Die laat zich 
dan ook niet met potlood en papier reguleren. 

Hetzelfde kan van de Duitse bezetters getuigd worden. Zij hebben ons 
gemeenterecht overhoop gehaald. Dat zou ook een intergemeentelijk dijks
lichaam niet onberoerd gelaten hebben. Van de waterschappen zijn ze 
evenwel afgebleven, achtervolgd als ze werden door de vrees van iedere 
vreemdeling om zich aan ons koude water te branden. 

Nog één opmerking bewaarden we tot het laatst. Er worden in ge
meentelijke kring energieke pogingen aangewend om meer burgers bij 
de publieke zaak te betrekken. Men schept wijkraden en voert het pleit 
voor functionele raden. Men is er van overtuigd, daarmede onze demo
cratie een goede dienst te bewijzen. 

Wie de dijkschappen opruimt, werkt precies de andere kant op. Dijk
graven, hoogheemraden en hoofdingelanden, die zich allerwegen over een 
stuk publiek belang buigen, zouden de laan uitgezonden worden. In menig 
geslacht is die dienst aan het gemeen een sterk en gaaf stuk familietraditie. 
Moet dat afgeknot worden, omdat deze zaak voortaan in handen gelegd 
dient te worden van de gemeentebesturen? Dat is dan geen verbreding, 
maar een versmalling van de basis, waarop de publieke zaak komt te 
rusten. 

Het is ons een raadsel, hoe mr. De Vries kan stellen 36), dat als op 
zijn instigatie het dijksbestuur bij de provincie is gebracht, daarmede ook 
het euvel zal opgelost zijn van "het belast zijn van een te beperkte categorie 
van belanghebbenden met deze taak". 

Overdracht van het dijksbeheer aan de samenwerkende gemeenten zou 
verarming en verschraling betekenen naar twee kanten. "Zou men werkelijk 
denken, dat de Staten met het tot hun beschikking zijnde apparaat voor 
deze taak zouden kunnen worden vervangen door de gezamenlijke ge
meenten van een streek, die door een gezamenlijke ringdijk beschermd 
wordt? Zou men denken, dat een door gemeenschappelijke regeling opge
richt lichaam, waarin de vele gemeentebesturen van zulk een streek de 
leiding in handen zouden hebben, betere waarborgen zou opleveren voor 
een deugdelijke dijkszorg dan de waterschappen?" aldus mr. Schilthuis. 

De vraag stellen, is haar beantwoorden. Beantwoorden met een vier
kant neen. 

Tijdens en na de laatste wereldoorlog verschenen er allerhande publi
katies, die de Nederlandse staat tot op zijn grondvesten wilden revideren. 
Het is allemaal nogal meegevallen. Men hoede er zich voor, om onder de 
indruk van de ramp van 1953 iets soortgelijks te ondernemen met betrek-

36) Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 28 februari 1957. 
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Icing tot de dijkschappen. Wij wensen onze hoogheemraadschappen nog 
een lang leven toe. 

Wij zien in hen "een typisch staaltje van ragfijn uitgesponnen water
staatsrechtelijke gezagsdistributie, historisch allengs gegroeid soms niet 
zonder fanatieke eeuwenlange strijd, doch thans beklijfd in het rechts
bewustzijn en voor praktische functionering dagelijks haar geschiktheid 
bewijzend" 37). 

(Wordt vervolgd). 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

De huidige vice-president van de Verenigde Staten, Richard Nixon, 
werd geboren in 1913. Vier jaar diende hij tijdens de tweede wereld
oorlog in de Amerikaanse marine. Daarna werd hij gekozen tot lid van 
het Huis van Afgevaardigen, waarin hij zitting had tot 1950. In dat 
jaar werd hij gekozen tot lid van de Senaat. In deze laatste functie deed 
hij tal van onderzoekingen naar beweerde gevallen van corruptie en 
communisme in de regeringsbureaux. In het jaar 1952 werd hij als vice
president naast Eisenhower gekozen. Eigenlijk is dit een typische 
schaduwbetrekking. Als regel kiest men er dan ook niet de meest promi
nente figuren voor. Hun voornaamste betekenis is wel, dat zij eventueel 
de president moeten vervangen. Op deze wijze is Truman president ge
worden en evenals de eerste Roosevelt in het overeenkomstige geval deed 
deze het helemaal niet slecht. Bij Nixon heeft men echter van het begin 
af gerekend met de mogelijkheid, dat hij geroepen zou worden Eisen
hower op te volgen. Vandaar in het bijzonder in 1956 de grote tegenstand 
tegen zijn candidatuur. Men vreesde, dat de zieke Eisenhower het niet 
lang zou maken, waarna men Nixon als zijn opvolger zou krijgen. Eisen
hower begreep echter, dat de actieve Nixon zich nooit zou kunnen 
tevreden stellen met het werk van de man in de schaduw. Daarom be
noemde hij hem tot ambassadeur, als het ware in algemene dienst, om 
overal in de wereld goodwill voor de Verenigde Staten te verkrijgen. 
Terwijl Dulles de grote lijnen van de diplomatie trok, zou Nixon door 
zijn persoonlijk optreden vriendschappelijke betrekkingen moeten schep
pen met de regeringsleiders. In het buitenland is dat weinig gewaardeerd, 
evenals in het binnenland. Men zag in Nixon de figuur die overal met 
vriendelijke woorden en holle redevoeringen op zichzelf minder aantrek
kelijke figuren naar zich toe moest trekken. Toen Soekarno indertijd de 
Verenigde Staten bezocht, ging hij volgens velen veel te ver in vriende
lijkheid, waarbij zijn vrouw vlijtig meehielp. Men gebruikte zelfs het 
werkwoord to nixon, om aan te duiden, dat hij wel wat veel handjes had 

37) Citaat uit de rede van mr. dr. Th. F. ]. A. Dolk, uitgesproken op het derde 
Uniecongres van de Unie van Waterscbapsbonden. 
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gegeven. Maar Nixon had ook andere kwaliteiten. Hij bezocht het Midden 
Oosten en het Verre Oosten; de staten rondom de Caribische zee. Hij 
was bij de installatie van de president van Brazilië en later bezocht hij 
de Philippijnen, Zuid Viet Nam, Formosa, Thailand, Pakistan, Turkije 
en tenslotte ging hij rust zoeken op Majorca. Dat had hij wel ver
diend. 

Bij de presidentsverkiezing had hij eerst de grootste moeite om zijn 
plaats als vice-president te verdedigen tegen Herter. Hij hield meer dan 
honderd vijftig spreekbeurten in meer dan dertig staten. Tenslotte werd 
hij toch nog met een overweldigende meerderheid tegelijk met Eisen
hower gekozen. In de Hongaarse crisis onderzocht hij persoonlijk hoe 
het vluchtelingenvraagstuk . moest worden opgelost en het was onder zijn 
invloed, dat het immigratieplafond voor de Hongaren werd opgeheven. 
Hij bezocht verschillende staten in Afrika, vooral toen het Britse rijk . 
hier met onafhankelijkheidsverklaringen ging werken. Hij reisde door 
Zuid en Midden Amerikaanse staten en werd meermalen zeer onheus be
jegend. Maar als een echte Amerikaan, die zich nooit op zij laat duwen, 
zette hij zijn "goodwill" missie voort. En zo was hij thans weer de aan
gewezen man om naar Moskou te gaan en door het openen van een 
tentoonstelling van de Verenigde Staten zijn streven naar het verkrijgen 
van goodwill ook in Rusland te gaan uitoefenen. 

Deze tentoonstelling was een onderdeel van een poging tot het ver
krijgen van nader contact tussen Rusland en de westerse staten. Zo zou 
er ook een tentoonstelling komen in N ew Y ork, waarin een overzicht zou 
worden gegeven van wat de huidige Sovjetwetenschap en techiek be
tekende. Natuurlijk zou een van de grootste afdelingen laten zien, wat 
Rusland presteert op het gebied van chemie en physica, in het bijzonder 

. van de kernphysica. De Russische bestrijdingswijze van kanker zou wor
den gedemonstreerd. En verschillende kunstenaars zouden uitbeelden, wat 
het menselijk denken onder Sovjetbewind zou kunnen scheppen. 

Zo zou er uit Frankrijk in Moskou een modeshow gehouden worden 
van het bekende huis-Dior. De leiders van de Russische cultuur noem
den dit de belangrijkste culturele gebeurtenis van dit jaar. Honderd
duizenden inwoners van Moskou zouden er aan herinnerd worden, dat 
er in Frankrijk een begaafd volk woont en dat de vriendschap met de 
bewoners van de oevers van de Seine moet worden versterkt. Franse 
films mochten in Rusland worden gedraaid. Het Franse nationale sym
phonieorkest kon grote lauweren oogsten in Moskou. En in Frankrijk 
kan men Russische moderne films en de prestaties van de Oekrainse 
dansers bewonderen. Iîe' Sovjetunie was er trots op, dat zij met ver
schillende landen reeds meer dan negentig overeenkomsten had gesloten 
over culturele en wetenschappelijke samenwerking. En als belangrijkste 
gevolg van zulke overeenkomsten zou dan de tentoonstelling van de Ver
enigde Staten in Moskou gelden. En natuurlijk zou deze geopend worden 
door de goodwillambassadeur Nixon. Nu zit er ongetwijfeld in deze uit
wisseling van gegevens, naast een groot gevaar, een buitengewoon voor
deel. Indien toch de landen zich onderling hermetisch afsluiten, zullen 
zij tenslotte elkaar niet meer verstaan. Dan moet er oorlog komen. Maar 
het heeft ons wel bevreemd, dat er geen uitwisseling heeft plaats ge
vonden op godsdienstig niveau. Als ergens een gesprek mogelijk zou zijn, 
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dan was het wel bij het contact van de christelijke kerken. Hetgeen tot 
dusver op dit terrein is geschied, is maar zeer gering vergeleken bij wat 
op technisch wetenschappelijk terrein wordt ondernomen. Reizigers, die 
nog onlangs Rusland bezocht hebben, vermelden eenstemmig, dat er van 
het oude Grieks-orthodoxe christendom nog heel veel is overgebleven. 
En vooral het Baptisme vindt zijn bekeerlingen bij duizenden. Maar 
misschien vindt men dat aan weerskanten te weinig imponerend. 

Nu waren natuurlijk de plannen voor uitwisseling reeds maanden ge
leden vastgesteld. Vandaar dat men niet heeft kunnen vermoeden, dat 
de uitvoering zou samenvallen met de ontwikkeling van twee rijen ge
beurtenissen, die aan deze openingsplechtigheid door de Amerikaanse 
goodwill-ambassadeur een geheel ander karakter zouden geven. 

In de eerste plaats bleek het op de conferentie van Genève helemaal 
niet te gaan, zoals men in Moskou waarschijnlijk had verwacht. Men 
had, als sommige schakers zeer tot eigen schade plegen te doen, te weinig 
gelet op het spel van de tegenpartij. En deze tegenpartij was inzake 
Berlijn in het bijzonder en de vereniging van Duitsland in het algemeen 
niet van zins de communistische eisen in te willigen. Na een weken
lange onderbreking, waarin een zeker optimisme was gegroeid, bleken 
de onderhandelingen niet verder op te schieten. En voorlopig schijnt men 
in Moskou nog niet de prijs van een atoomoorlog te willen betalen, om 
in het Midden van Europa zijn zin te krijgen. 

In de tweede plaats heeft Chroestjow het voornemen gehad zijn buur
landen te bezoeken. Met Polen ging dat gemakkelijk, omdat dit commu
nistisch gebied is en zelfs in een satelliet-positie verkeert. Maar tijdens 
de Hongarije-crisis in 1956 rommelde het ook in Polen. Het gevolg is 
geweest, dat Polen een eigen vorm van socialisme heeft mogen hand
haven en zelfs enigermate vrije verkiezingen heeft kunnen houden. Dit 
was voor beide zijden een compromis. Rusland moest enigszins aan 
Poolse wensen tegemoet komen, omdat Polen gemakkelijk vanuit het 
westen steun kan ontvangen en zelfs sindsdien Amerikaanse economische 
steun geniet. Maar Polen kon niet met Hongarije meedoen, hoewel veler 
sympathieën aan die zijde stonden. Want de Poolse westerse grenzen 
kunnen slechts gewaarborgd zijn door de Russen, terwijl de westerse 

. mogendheden minder gebrand zijn op handhhing van de Polen in Midden
Europa. Chroestjow heeft nu klaarblijkelijk bedoeld door een ronde ver
klaring der Poolse regering de gedachte te wekken, dat zich hier een 
volkomen betrouwbare bondgenoot bevindt, maar het slot van het bezoek 
was maar een zeer mager communiqué. Het resultaat was dus lang niet 
zo gunstig als Chroestjow indertijd in Albanië had behaald. 

Chroestjow had dus tegen het Navofront zich wel op zijn linkervleugel 
uitstekend weten te dekken. In het centrum bleek zijn positie veel minder 
stevig. En van zijn reis naar de Scandinavische staten, die dus zijn 
rechtervleugel tegen het Navofront bedoelde te versterken, kwam hele
maal niets. 

Helemaal duidelijk is het nog niet, waarom Chroestjow zijn reis naar 
deze landen heeft afgezegd. In Polen heeft hij weer eens ouderwets ge
scholden en wel op de kerk. Dat kan in het Noorden onmogelijk in goede 
aarde zijn gevallen. Ook hebben verschillende bladen in Zweden en Dene
marken hun mening niet onder stoelen en banken gestoken, waaraan 
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Chroestjow zich buitengewoon heeft geërgerd. Bovendien meende hij, dat 
het programma niet geheel voldeed aan hetgeen hij meende te mogen 
verwachten. 

Officieel hebben de betrokken regeringen natuurlijk hun spijt betuigd 
over het afzeggen van het bezoek, vooral omdat dit besluit op zo korte 
termijn is genomen, nadat de meeste voorbereidselen reeds waren ge
troffen. Chroestjow gaat nu ook niet naar Finland. De ontstemming van 
de Russische leider zal wel mede bewerkt zijn door de berichten over 
het sluiten van een economisch verdrag tussen zeven Europese staten, 
waaronder Zweden, Noorwegen en Denemarken, terwijl Finland zijn 
adhesie reeds heeft trachten te betuigen. Want deze nieuwe Europese 
unie is natuurlijk niet alleen gericht tegen de Europese economische ge
meenschap van zes, maar ook tegen Rusland, met welke mogendheid ver
schillende deelhebbers aan het nieuwe verbond belangrijke handelsbetrek
kingen hebben. 

Dit alles heeft Chroestjow natuurlijk prikkelbaar gemaakt. Hij be
speurde hier invloeden, die hij niet verklaren of begrijpen kan. Vandaar 
zijn onhebbelijke ontvangst van Nixon. Maar toen kwamen de speciale 
kwaliteiten van de Amerikaanse goodwillambassadeur eerst goed aan het 
licht. Misschien zou een Macmillan met zijn flegma de bui hebben door
staan, maar hij zou toch zeer zijn geschokt. Maar Nixon betaalde 
Chroestjow met gelijke munt. En hoewel de Amerikaanse keuken op de 
tentoonstelling niet direct een verblijf is voor diplomatieke onderhande
laars, het resultaat is toch geweest, dat Chroestjow zijn meester had ge
vonden. 

Daardoor kon Nixon overgaan op een geheel ander onderwerp, name
lijk het brengen van de conferentie van Genève over het dode punt. 
Urenlang heeft hij met Chroestjow gesproken. Het primaire resultaat 
was natuurlijk nihil, omdat dit het gebruikelijke gevolg is van bespre
kingen met Sovjet Rusland. Maar men krijgt toch de indruk, dat 
Chroestjow heel duidelijk heeft begrepen, dat de Verenigde Staten onver
zettelijk zijn op de hoofdzaak. 

Dan mag hij trachten zijn bezoeker met zijn honderden journalisten 
als gevolg te imponeren met de grootse industriële bedrijvigheid in 
Siberië, hij zal deze waarsthijnlijk niet overtuigen van de Russische 
superioriteit over de westerse wapenen. 

Zinrijk is ook, dat er geruchten gaan over ziekte van Chroestjow, 
een leverkwaal heeft zich geopenbaard. Wij hebben maar zelden gehoo~ 
over ziekte bij staatslieden, die een overwinning hadden behaald. 
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DOOR 

DR. W. ALBEDA 

1. Het begrip sociale politiek 
In zijn opstel "De problematiek der hedendaagse sociale politiek" 1) 

wijst dr. G. M. J. Veldkamp op het feit, dat "de Nederlandse literatuur 
over de sociale politiek als theol'etische discipline niet dik gezaaid ligt." 
Een goede reden om aan dit onderwerp eens een artikel in dit tijdschrift 
te wijden. 

Het lijkt goed, mijn beschouwing te beginnen met een uiteenzetting 
over het begrip sociale politiek. Als vanzelf gaan onze gedachten van 
de sociale politiek naar het sociale vraagstuk, en het ligt dan voor de 
hand dat de sociale politiek, die onderdeel is van het overheidsbeleid, er 
naar streeft deze sociale kwestie tot een oplossing te brengen. Een logische 
gedachtengang, inderdaad, maar één die ons niet direct verder brengt. 
Immers het is bekend wat de negentiende eeuwen het begin van deze 
eeuw verstonden onder "het sociale vraagstuk", maar is dit in 1959 
nog een duidelijk, eigentijds begrip? 

Het is duidelijk dat "het" sociale vraagstuk van de negentiende eeuw 
niet ons sociale vraagstuk is. De negentiende eeuw beperkte zich tot 
de "arbeidersvraag" (die Arbeiterfrage), zoals die ontstaan was door de 
opkomst van de "vierde stand" met de daaraan gepaard gaande nieuwe 
arbeidsverhouding en een nieuwe leefwijze voor een groeiend deel der 
bevolking. 

Een nieuwe arbeidsverhouding. De traditionel~ verhouding tussen pa
troon en knecht of tussen meester en gezel werd vervangen door de 
moderne, onpersoonlijke verhouding tussen "werkgever" en "werknemer". 
De band die er voorheen was tussen gezin en arbeid werd verbroken. In 
plaats van de arbeid die duidelijk gericht was op de vervaardiging van 
een werkstuk, kwam de "deelarbeid", waarbij men zich kon gaan zien 
als een radertje in een onoverzichtelijk geheel. 

Hiermede ging een veranderde levenswijze gepaard. Grootscheepse 
migratie van de voor de moderne industrie gerecruteerde arbeiders naar 
de steden, de huisvestingsproblemen die daarmede ontstonden en de ver
breking van de band, waarmee buurt en familie het individu aan zijn om
geving bonden. Deze belangrijke veranderingen moesten verwerkt worden 
tot een nieuw levenspatroon. De afhankelijkheid van een geldinkomen, dat 

1) Economische orde en sociale politiek, Leiden, 1957. 
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in dubbele zin onzeker was (de arbeidsverhouding was niet stabiel, maar 
ook de waarde van het inkomen was allerminst zeker), was een volgende 
belangrijke factor 2). Het is geen wonder, dat hiermede voor anderhalve 
eeuw de sociale vraag tot een alle andere vragen beheersende factor ge
worden is. Het is ook geen wonder dat sociale politiek lang, te lang 
arbeiderspolitiek gebleven is. 

Inmiddels heeft het sociale vraagstuk zich verbreed. "De plaats van 
allen die werken, hun zekerheden, de positie van hen die een leven vol 
arbeid achter de rug hebben, of die in omstandigheden verkeren, dat 
ze niet door zelf verworven inkomsten in hun bestaan behoeven te voor
zien, moet worden bepaald." 3) Inderdaad, zó breed is het sociale vraag
stuk geworden, zó breed behoort ook de sociale politiek opgevat te wor
den in 1959. 

Het sociale. vraagstuk heeft zich niet slechts verbreed, het begi.nt boven
dien meer en meer zijn aanvankelijk schijnbaar eenvoudige karakter te 
verliezen. De tijd dat men er meende te kunnen komen met de twee
deling "Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung" ligt verder achter ons 
dan de periode waarin we de termen der sociale politiek bij voorkeur in 
het Duits citeerden. De aanvankelijke pogingen tot oplossing van het 
sociale vraagstuk hebben nieuwe sociale vragen doen ontstaan. De sociale 
verzekeringen dreigen te worden tot bureaucratische massa-instellingen, 
vakverenigingen worden evenzeer semi-ambtelijke bureaucratieën. En de 
mens, het subject van de sociale politiek? Hij gelooft het wel. Hij gelooft 
het wel, dat zijn economische en sociale medezeggenschap vorm gaat 
krijgen, dat de sociale fondsen namens hèm beheerd worden en dat het 
zijn lidmaatschap is, dat zijn maatschappelijke organisatie zo'n (heil
zame) invloed geeft in Nederlands groeiende welvaartsstaat. 

Socw1e politiek is sociaal-economische politiek. De sociale politiek is 
een onderdeel van de sociaal-economische politiek, dat zich beweegt op 
de grensgebieden van economie en sociologie. Op dit punt, namelijk dat 
sociale politiek economische politiek is, ga ik gaarne akkoord met dr. Veld
kamp 4). Het gaat bij de sociale politiek immers inderdaad om "doelbe
wust handelen met betrekking tot de sociaal-economische gemeenschap." 

Eigenlijk is de term "sociaal-economisch" nog een te summiere aandui
ding van het terrein der sociale politiek. Het gaat in de sociale politiek om 
de arbeidende mens in het economisch leven, d.w.z. om het aanpassen van 
het economisch bestel en het economische proces aan de kwetsbare mens, 
die daarin zelfstandig of onzelfstandig werkzaam is. Het gaat dus niet 
slechts om vragen van (sociaal)economische aard, maar evenzeer om 
rechtsvragen en om echte sociale vragen. 

Weddigen maakt het nuttige onderscheid tussen "Sozialpolitik" en 
"W ohlfahrtspflege". "Die Sozialpolitik ist die auf Eingliederung von 
Gesellschaftsgruppen in ein Gesellschaftsganzes gerichtete Politik" 6). Van 
"Wohlfarhrtspflege" (sociale zorg) is sprake wanneer het lot van de 

2) H. Achinger, Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik, Hamburg, 1958. 
3) Prof. mr. I. A. Diepenhorst, Christelijke politiek, Kampen, 1958, blz. 201. 
4) A. w. blz. 3. 
6) W. Weddigen, Grundzüge der Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege. Vertaling: 

De sociale politiek is de politiek gericht op de invoeging van sociale groepen in een 
gehele maatschappij. 
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enkeling voorwerp is van zorg. Hij ziet hoe de verschillen tussen de 
onderscheiden sociale groepen kunnen uitgroeien tot klassetegenstellingen. 
Zo ontstaan de "sociale vragen" (dus niet: "de" sociale vraag). Dit moet 
voorkomen worden. Het gaat er om elk van de sociale groepen te inte
greren in het "Gesellschaftsganze". 

Von N ell Breuning 6) onderscheidt de sociale politiek van wat hij de 
"Gesellschaftspolitik" noemt. In "Gesellschaftspolitik" ziet hij het streven 
om de bouw van de maatschappelijke structuur zo te wijzigen, dat de sociale 
politiek overbodig wordt. Sociale politiek ziet hij als de politiek die zich 
ten doel stelt, de sociale "Spesen" (d. i. kosten of nadelen), die uit het 
economische proces of uit de sociaal-economische structuur voortvloeien, te 
vereffenen. Dit is dus een enger begrip "sociale politiek". Voor mij is deze 
"Gesellschaftspolitik" veeleer een onderdeel van de sociale politiek. 

Toch is het goed om het onderscheid, dat Von N ell Breuning maakt, 
in het oog te houden. Er is sociale structuur-politiek en er is de sociale 
politiek, die werkt binnen de bestaande structuur, die zelf een onderdeel 
vormt van die structuur. 

2. Hoe werd de "kapitalistische1J omgeving aangepast aan de mens! 
Kapitalistisch 7) Nederland van de tweede helft van de negentiende 

eeuw was een milieu, waarin vooral de werknemer in verdrukking kwam, 
al mag men niet vergeten, dat er méér nood was dan die in het arbeiders
gezin of in de werkplaats. Zelden is dit scherper en striemender onder 
woorden gebracht dan door dr. A. Kuyper in zijn openingsrede voor het 
eerste christelijk-sociaal congres. Wie deze rede nog eens overleest moet 
het duidelijk zijn, dat zich in Nederland veel ten goede gekeerd heeft. 

Deze ontwikkeling is in Nederland gestart met de opheffing van het 
coalitieverbod van 1872. Een goed begin, immers daarmede werd de 
eerste mogelijkheid geopend voor de "eigen hulp" als weg naar de eman
cipatie der arbeiders. Inmiddels was dit een weg, die pas enkele decennia 
later hoopvolle perspectieven opende. Vooralsnog was het wachten op 
sociale politiek. En zo zien we dan achtereenvolgens de arbeidersbe
scherming (Arbeidswet, Stuwadoorswet, Caissonwet, enz.) en de arbeiders
verzekering ook in Nederland geïntroduceerd worden. 

Maar het beschermen van de werknemer tegen ongezonde en gevaar
lijke verhoudingen in zijn werk, en het verschaffen van sociale zekerheid, 
kan niet voldoende zijn. Er moest een rechtspositie van de arbeid komen. 
Hiertoe moest het arbeidscontract ontdaan worden van de schadelijke 
invloeden van het machtsoverwicht van de patroon, de collectieve arbeids
overeenkomst werd in ons recht geïntroduceerd en de mogelijkheid tot 
verbindendverklaring daarvan geopend. Het leven van de arbeider moest 
ook rijker gemaakt worden. Hij moest gelegenheid krijgen voor een vol
waardige ontwikkeling van zijn persoon. Verkorting van zijn werktijd en 
verkorting van zijn arbeidsleven waren voorwaarden hiertoe, evenals de 
invoering van de leerplicht en het verschaffen vap. goede woonruimte 
voor een betaalbare prijs. 

6) Wirtschaft und Gesellschaft, Freiburg, 1956, I, blz. 154. 
7) Ik gebruik deze term op het voetspoor van prof. dr. T. P. v. d. Kooy om 

daarmede aan te duiden, dat de grondfout gelegen is in de overschatting van de 
betekenis van het economisch rendement. 
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Een laatste onderdeel der "arbeiderspolitiek" moet nog vermeld: het 
streven naar medezeggenschap. De christelijke sociale beweging zag in 
de collectieve arbeidsovereenkomst de bouwsteen voor eerl organisatie, 
die orde en regel in de bedrijfstak en in het gehele bedrijfsleven zou 
kunnen scheppen, en die zo tevens de inspraak der werknemers op beide 
niveaus zou kunnen realiseren: de bedrijfsorganisatie. Via verschillende 
voorstadia en nadat een praktisch compromis was verkregen met hen, die 
tot de gedachten der bedrijfsorganisatie langs geheel andere weg gekomen 
waren, werd deze bedrijfsorganisatie verwezenlijkt in de Wet op de Be
drijfsorganisatie. 

Eerst de depressie der jaren dertig bracht de verbreding der sociale 
problematiek, ook tot de door de krisis zwaar getroffen kleine zelfstandi
gen. Men kan uiteraard het vestigingsbeleid voor de middenstand als 
economische politiek zonder meer beschouwen, maar dan gaat men toch 
voorbij aan de duidelijk sociale inslag van dit beleid. Ook de vestigings
wetgeving wil immers voorkomen dat onbeperkte concurrentie en onbelem
merd winststreven gaan ten koste van bepaalde groepen arbeidende mensen. 

Het zal de lezer niet ontgaan hoe de Nederlandse sociale politiek in de 
ontwikkeling, zoals deze hier in vogelvlucht werd geschetst, zich aan ons 
voordoet als een logisch opgebouwd en langzamerhand sluitend geheel. 
Bovendien valt op, dat in deze beschouwing geen tegenstelling naar voren 
kwam tussen de jaren vóór en na 1940. Dat is met opzet gebeurd. Iedere 
serieuze beschouwer van de Nederlandse sociale politiek moet mijns 
inziens tot de conclusie komen, dat er sinds 1945 niet een nieuw (meer 
sociaal gericht) beleid naar voren is gekomen, maar dat sinds 1945 de 
lijnen, die reeds vóór 1940 in onze sociale politiek zichtbaar waren, verder 
doorgetrokken zijn. 

Wèl zou men de jaren 1945-1948 kunnen karakteriseren als de 
"periode van de grote compromissen in de sociale politiek". Die grote 
compromissen kunnen we dan zien in de realisering der publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie, in de ontwikkeling der volksverzekering (of wellicht 
beter: "algemene arbeidsverzekering"?) en .in de, nog niet afgesloten 
ontwikkeling der loonpolitiek, die pas nu rijp schijnt te worden voor een 
echt compromis. 

In deze gevallen zijn de in de periode tussen 1900 en 1940 tot wasdom 
gekomen tegenstellingen - met uitzondering van die met betrekking tot 
de loonpolitiek - door een vruchtbaar compromis tot ieders tevredenheid 
overbrugd. 

3. . Het begrip "welvaartsstaat". 
De aanpassing van het sociaal-economisch milieu aan de arbeidende 

mens, ongeacht of hij zelfstandig of onzelfstandig te werk is gesteld, is 
dus reeds voor een belangrijk deel gerealiseerd. Zowel in prijzende als 
in lakende zin horen wij Nederland daarom vaak als "welvaartsstaat" 
betiteld worden. Het is goed, op dit moment op dit begrip en op de ge
dachtenwereld die er achter ligt nader in te gaan, omdat op dit terrein 
mijns inziens enkele vervelende misverstanden welig tieren. 

In dit tijdschrift heeft drs. C. P. Hazenbosch enkele jaren geleden 8) 

8) Jaargang 27, blz. 179 e.v. 
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de welvaartsstaat duidelijk afgewezen. Deze afwijziging houdt verband 
met zijn opvatting, dat voor de welvaartsstaat de verzorging der burgers 
kenmerkend is. Er is iets voor te zeggen om, zoals bijv. Von Bercken
rath 9) doet, J. M. Keynes en zijn school te zien aan de wieg van de 
welvaartsstaat. De nadruk, die Keynes legde op het in stand houden van 
de effectieve inkomensstroom, was een machtige stimulans, zowel voor 
het streven naar volledige werkgelegenheid als voor het verwezenlijken 
van een zo groot mogelijke sociale zekerheid. Von Berkenrath ziet eigen
lijk de "kompensierte Wirtschaft", de "functional finance" of de volledige 
werkgelegenheidspolitiek in het centrum van de belangstelling staan van 
de welvaartsstaat 1.0). 

Dr. Berghuis heeft in zijn voordracht voor de Calvinistische J uristen
vereniging in 1956 gesteld, dat in de welvaartsstaat de sociaal-economische 
welvaartszorg het typerende element van het staatsbegrip zelf is geworden. 
Recht, vrijheid, gelijkheid, enz. worden hieruit afgeleid. \Vanneer men 
het begrip welvaartsstaat zó opvat, is het begrijpelijk dat anti-revolutio
nairen in verzet komen, wanneer zij de welvaartsstaat horen prijzen, en 
dat zij verheugd opblikken, wanneer over de welvaartsstaat fiolen van 
toorn worden uitgegoten. 

Toch is er reden om hierbij enigszins voorzichtig en met onderscheiding 
te werk te gaan. Het is immers zo, dat niet ieder, die het over de wel
vaartsstaat heeft, hetzelfde bedoelt. Druckers waarschuwing: "let us not 
confuse the welfare state and the hand-out state" 1.1.) is bepaald niet over
bodig. Gelukkig bedoelen niet alle voorstanders van de conceptie van de 
welfare state, de "hand-Out state" te verwezenlijken. 

Prof. Donner heeft erop gewezen hoe het begrip welvaartsstaat geens
zins vaststaat. In Engeland wordt er bepaald iets anders mee bedoeld dan 
in Duitsland. In Nederland is de betekenis in het geheel niet scherp 
omlijnd. Eigenlijk komt het hier op neer, dat bedoeld wordt er uit
drukking aan te geven, dat de staat een veel ingrijpender sociale en 
economische politiek moet voeren dan voorheen het geval was. Het begrip 
"welvaartsstaat" komt in deze gedachtengang niet in plaats van de rechts
staat, maar wil dit begrip aanvullen 1.2). 

In West-Duitsland spreekt men graag van de "sociale rechtsstaat". De 
toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord "sociaal" dient dan om de 
nadruk erop te leggen, dat de staat niet slechts beschermend tegen geweld 
en onrecht, maar ook daar zo nodig ordenend en vormend ingrijpt, waar 
duurzame wanverhoudingen in de maatschappij blijken te zijn ingeslopen 
of bij niet ingrijpen zullen insluipen. Het is een illusie te menen, dat het 
hier betreft een éénmalig ingrijpen op grond van abnormale omstandig
heden 1.3). Wij moeten ons langzamerhand vertrouwd maken met de ge
dachte, dat er thans meer functies zijn, die de overheid blijvend te ver-

9) H. van Berckenrath, Grossindustrie und Gesellschaftsordnung, Tübingen
Zürich, 1959. 

10) A. w. blz. 266. 
1.1.) The new society, Londen, 1951, blz. 318. Vertaling: Laten wij de welvaarts

staat niet verwarren met een soort Sint-Nicolaas-staat. 
12) A. M. Donner, Over de term "welvaartsstaat", mededelingen der Kon. Ned. 

Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 20 nr. 15, 
Amsterdam, 1957. 

13) Zoals dr. J. R. Stellinga meent. Zie zijn "Veranderingen in de structuur van 
ons staatsbestel" in Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 18 juni 1959. 
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vullen heeft, dan in de negentiende eeuw het geval was. Ik meen dat ik 
dit, voor wat de sociale politiek betreft, in het voorgaande wel duidelijk 
in het licht heb gesteld. 

Wie Britse beschouwingen leest over de achtergronden van de "welfare 
state" kan zich niet onttrekken aan de gedachte, dat het begrip toch wel 
erfelijk zó zwaar belast is, dat het voor anti-revolutionairen moeilijk 
aanvaardbaar is. Hobman bijvoorbeeld, die een beknopt maar zeer helder 
werkje schreef over de welvaartsstaat, ziet de oorsprong van de wel
vaartsstaat in de eeuwenlange traditie van staatsarmenzorg in Engeland 14). 

Hij ziet de Britse welfare state rusten op vier zuilen; 
1. de Butler Act (vrij middelbaar onderwijs) 1949, 
2. de Family Allowances Act (kinderbijslag), 

(deze beide wetten kwamen tot stand onder de coalitie-regering), 
3. de National Health Act (waarbij de medische hulp staatszaak werd) 

en de National Insurance Act (waarbij een alomvattende sociale ver
zekering tot stand kwam), 

4. de volledige werkgelegenheid. 
Bij de beoordeling van deze vier "pilaren" kan men de opmerking van 

prof. Van der Kooy in gedachten houden; "De wijze waarop de overheids
bemoeiing geschiedt, niet de uitgestrektheid van het terrein waarover 
zij plaats grijpt, is in de allereerste plaats symptoom van overspanning 
van de staatstaak" 15). Noch de bemoeienis van de overheid met de 
sociale zekerheid, noch haar zorg voor volledige werkgelegenheid moet 
ons bezwaren. Maar wèl moet de vraag gesteld worden, hoe deze be
moeienis geschiedt, of "de vrijheid van beweging van groepen en enkelingen 
over het gehele front der staatsactiviteit door de overheid wordt ge
respecteerd, zolang en voor zover deze vrijheid wordt benut voor be
hartiging van rechtvaardige belangen" (Van der Kooy). 

Het maakt in dit opzicht alles uit of deze vragen benaderd worden 
vanuit de verzorgingsgedachte of vanuit het gerechtigheidsbeginsel. Men 
krijgt de indruk dat in Groot-Brittannië de verzorgingsgedachte al te 
zeer op de voorgrond staat. Toch is het goed te constateren, dat de man 
die mèt Keynes architect genoemd kan worden van de Britse "welfare 
state" deze gedachte zeker niet deelde. 

"The main feature" zegt Sir William Beveridge, "of my Plan for 
Social Security is a unified comprehensive scheme of socia! insurance to 
be administered by one Department, to provide cash benefit adequate 
in amount and in time, without a means test, at a flat rate of benefit in 
returne for a flat of contributions" 16). Hij ziet deze sociale zekerheid 
als een onderdeel van een politiek van het nationale minimum. Zo'n 
politiek zou omvatten; een minimum loon, een minimum inkomen voor 
gevallen waarin men geen loon ontvangt, een minimum bestaansmogelijk
heid voor kinderen, een minimum aan gezondheidszorg, huisvesting en 

14) D. L. Hobman. The Welfare State, London, 1953. 
115) Om welvaart en gerechtigheid, Wageningen, 1954, blz. 120. 
16) W. Beveridge, The Pillars of Security. London, 1943. Vertaling: De belang

rijkste karaktertrek van mijn Plan voor Sociale Zekerheid is een allesomvattend 
stelsel voor sociale verzekering, dat beheerd zal worden door één departement, dat 
uitkeringen in geld zal verschaffen, die in voldoende omvang en op tijd worden ver
sterkt in ruil voor een uniform premiepercentage. 
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onderwijs voor iedereen. Omdat dit minima betreft, zegt Beveridge, laat 
zo'n politiek ruimte en prikkels voor individuen om er bovenuit te komen 
en zichzelf beter te voorzien overeenkomstig persoonlijke smaak en capa-
citeiten. . 

De nivellerende trekken, die de Britse welfare state gekregen heeft, 
zijn dan ook minder op Beveridge terug te voeren dan op de Labour
l'egering, die zijn plannen in praktijk bracht. Met name de "National 
Health Service", die de artsen tot staatsambtenaren maakte en de grotere 
verstrekking van geneesmiddelen, brillen, enz., staan open voor de kritiek 
dat zij het verantwoordelijkheidsbesef bepaald niet aanwakkeren. 

Dr. F. Hartog spreekt van het egaliserend karakter der Britse sociale 
voorzieningen, die grotendeels via de belastingen worden gefinancierd 17). 
Hij wij st bovendien op het zeer sterk nivellerende belastingstelsel, dat 
door de Labourregering werd ingevoerd. Op verschilleride punten werden 
door de conservatieve regering correcties aangebracht in de door de La
bourregering opgebouwde welfare state. 

Wanneer de verzorgingsgedachte al te zeer overheerst, wordt inderdaad 
de "welfare state" tot de "hand-out state" dan rijst het grote gevaar, 
dat de burger meent dat zijn voorzieningen niets kosten, zodat hij ver
geet, dat de vervulling van zijn hoop op zekerheid afhangt van zijn 
arbeid en van de efficiëncy van het bedrijfsleven. En waar dit vergeten 
wordt, zegt Drucker terecht, dreigt de belofte van de welfare state te 
eindigen in "misery and slavery" 18). 

4. De verzekeringsgedachte en de verzorgingstendentie. 
In Nederland is tegen de verzorgingsgedachte altijd in belangrijke mate 

verzet geweest vanuit de christelijke partijen. Toch is het goed, erop te 
wijzen, hoe moeilijk het is om zich in de praktijk vèr van de verzorgings
gedachte te verwijderen. Te onzent is dit altijd geschied door bijvoor
beeld bij de sociale verzekeringen te letten op enkele punten, namelijk: 
1. De uitvoering der verzekering. Deze dient door een niet-ambtelijk 

orgaan, d.w.z. een orgaan, beheerd door werkgevers- en werknemers
vertegenwoordigers, te geschieden. Zoals Drucker zeer terecht op
merkt: "As long as the benefits flow from a central government, 
the individual will remain convince4 that they cost nothing" 19). 

2. De premieheffing. De verzekerde moet weten, dat hij zijn uitkering 
krijgt op basis van zijn eigen premiebetaling. De verzekering moet 
dus niet via de belastingheffing gefinancierd worden. Bovendien moet 
er een relatie zijn tussen premie en inkomen, en tussen uitkering 
en premie. 

3. De kring der verzekerden. Er moet een band zijn tussen het werk, dat 
men verricht en de verzekering. Dit spreekt met name bij de ver
zekering tegen de financiële gevolgen van persoonlijke calamiteiten, 
die de verzekerde overkomen en waardoor hij niet in staat is te wer
ken: ziekte, ongeval, invaliditeit en ook werkloosheid. Bij de echte 

17) Problemen der moderne Economische Politiek, blz. 318. 
18) P. C. Drucker, The new society, London, 1951, blz. 317. Vertaling: ellende en 

slavernij. 
19) Zie zijn genoemd werk t. a. p. Vertaling: Zo lang de uitkeringen van een 

centrale overheid komen, zal het individu ervan overtuigd zijn dat ze niets kosten. 
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volksverzekeringen, A.O.W. en weduwen- en wezenverzekering, is 
dit beginsel verlaten. Daarbij is tevens verlate.n de beperking tot een 
bepaalde inkomensgroep. 

Wanneer men nu kijkt naar de beide eerste punten, dan blijkt, dat, 
hoewel de uitvoering der sociale verzekeringen inderdaad onder het beheer 
van organen geschiedt, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoor
digd zijn, dit niet altijd door de betrokkenen als zodanig ervaren wordt 
Het probleem van de afstand tussen leiding en leden binnen de maat
schappelijke organisaties speelt hierbij een rol. 

Nog sterker spreekt deze moeilijkheid bij de premieheffing. Wanneer 
de premie eenvoudig afgetrokken wordt hij de loonuitbetaling, of wanneer 
ze ingevorderd wordt via de belastingdienst, leert de ervaring, dat weinigen 
weten, wàt en voor wèlke voorziening zij betalen. De sociale verzekering 
wordt in de praktijk vaak niet als verzekering ervaren, maar veeleer 
als verzorging. De ontwikkeling van de arbeidersverzekering naar volks
verzekering werkt ongetwijfeld in dezelfde richting. 

Met Weddigen 20) kan men stellen, dat hoe meer de sociale ver
zekering de verzorgingsgedachte benadert, hoe meer haar produktiviteit 
afhankelijk wordt van de "gemeenschapsethiek" der verzekerden. Hoe 
meer men de verzekeringsgedachte kan handhaven, hoe onafhankelijker 
deze produktiviteit is van deze gemeenschapsethiek. Vooral bij de ziekte
verzekering is het gevaar groot, dat het "ethische gemeenschapsgevoel", 
dat onmisbaar is om misbruik op grote schaal te voorkomen, in de praktijk 
niet aanwezig is. Weddigen deelt mede, dat in Duitsland in de jaren 
twintig 1/4 à 1/5 van alle uitkeringen der ziekteverzekering onnodig en 
geheel onproduktief geofferd werd. Dit betekende een jaarlijks verlies 
van rond een half miljard mark. Toch, het moet gezegd worden, is er 
met betrekking tot de sociale zekerheid geen terug mogelijk. Het is 
ondenkbaar, dat me.n terug zou gaan naar de particuliere verzekering. 
Het is ook ondenkbaar, dat bijvoorbeeld verbreiding van het privaatbezit 
de sociale verzekering overbodig zou kunnen maken 21). 

Het stelsel van sociale verzekering is te nauw verbonde.n aan de (onder
nemingsgewijze) structuur van onze maatschappij. Het is het noodzakelijk 
complement van de wijze waarop de mens zijn arbeid verricht en zijn 
inkomen verdient in de maatschappij van vandaag. Wie het vraagstuk van 
het vergroten van het verantwoordelijkheidsbesef wil aanvatten via het 
aantasten van de sociale verzekering, wedt op het verkeerde paard. 

Is het mogelijk om in de structuur der sociale verzekeringswetten 
zodanige veranderingen aan te brengen, dat de mensen meer als persoon 
worden behandeld en minder over één kam worden geschoren en dat de 
verzorgingsgedachte ten gunste van de verzekeringsgedachte wordt terug
gedrongen? Drucker wijst er met nadruk op, dat men de uitkeringen wel 
voor het gehele land mag plannen, maar dat het beheer ervan plaatselijk 
behoort te geschieden, d. w. z. daar en op zodanige wijze door die per
sonen, dat de verzekerde er voortdurend aan herinnerd wordt dat het 

20) W. Weddigen, a. w. blzz. 167, 168. 
!/1) Zie dr. D. B. J. Schouten en dr. G. M. J. Veldkamp, De sociale verzekering in 

de volkshuishouding, Amsterdam, 1952, blz. I-lD. 
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zijn zaak is. 22). Het is mijns inziens de vraag of dit ideaal thans in Neder
land in 'voldoende mate verwezenlijkt is 2a). 

Dr. Veldkamp wordt althans .niet moe te herhalen, dat in de sociale 
verzekeringswetten méér dan tot nu toe het geval is, rekening moet wor-
den gehouden met de sociale psychologie. . 

5. De sociale politiek en de inkomensverdeling 
Ik heb de sociale politiek hierboven gekarakteriseerd als het aanpassen 

der sociaal-economische omgeving aan de arpeidende mens. Dit is een 
zaak van arbeidsbescherming, rechtszekerheid, medezeggenschap, veilig
stelling van het inkomen ingeval van persoonlijke calamiteiten, en sociale 
woningbouw. Wie dit terrein overziet, komt steeds meer tot de conclusie, 
dat de sociale politiek onderdeel is van een breder geheel, het sociaal
economisch beleid van de overheid, en dat de grenzen ervan bijzonder 
moeilijk zijn aan te geven. Er is immers meer dan de tot nu toe besproken 
zaken. Ook bemoeienis met de inkomensverdeling kan bv. gezien worden 
als onderdeel van de sociale politiek. 

In de economie zijn we gewend te onderscheiden: 
1. de personele verdeling, d.w.z. de inkomensverhoudi.ngen tussen de 

personen, 
2. de kategoriale verdeling, de aandel,en van het nationaal inkomen, die 

aan de verschillende produktiefaktoren toevallen. 
Over de personele verdeli.ng gaat het uiteraard wanneer men spreekt 

over de "ongelijkheid" der inkomens of over een "rechtvaardige inkomens
verdeling". Er is een vrij grote ongelijkheid in de Nederlandse inkomens
verdeling. De invloed, die de inkomstenbelasting op de inkomensver
houding heeft, is gering. De vraag welke inkomensverdeling de meest aan
vaardbare is, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is niet zo moeilijk 
te constateren dat "te grote inkomensverschillen onaanvaardbaar" zijn, en 
dat al te vèrgaande nivellering, omdat zij de prikkels uit het economisch 
leven verwijdert, schadelijk is en het gemiddeld inkomen verlaagt. Veel 
moeilijker is het om concreter uitspraken te doen. 

Wel mag gesteld worden, dat de inkomensverschillen, die Nederland 
thans kent, te groot zijn. Dit geldt te meer, omdat er aanwijsbare faktoren 
zijn, die de inkomensverdeling scheef trekken en die niets te maken 
hebben met prestatie of economische efficientie, maar wel met economische 
macht. 

Het is duidelijk dat het vraagstuk der personele i~omensverdeling 
nauw samenhangt met dat van de kategoriale inkomensverdeling. Vooral 
is van betekenis het aandeel van het nationaal inkomen, dat aan de loon
trekkenden toevalt. Weliswaar ontvangen de loontrekkenden vaak ook wel 
een stukje inkomen uit andere bron dan arbeid (bijvoorbeeld, wanneer ze 
ziek zijn via het ziekengeld, een stukje intrest-i.nkomen, wanneer ze in 
de winst delen een stukje winstinkomen etc.), maar hun inkomen hangt 
toch wel nauw samen met het kategoriale arbeidsi.nkomen. 

De vrij grote stabiliteit van het arbeidsaandeel in het .nationaal inkomen 
heeft vele economen verleid tot de opvatting, dat dit loonaandeel niet te 
beïnvloeden zou zijn. Dat deze opvatting onjuist is, blijkt reeds uit de 

22) Zie ook W. Weddigen. a.w. blzz. 167, 168. 
2a) Vergelijk dr. G. M. ]. Veldkamp, Economische orde en sociale politiek, blz. 96 e.v. 
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praktijk. In Nederland werden meermalen veranderingen aangebracht in 
het arbeidsaandeel in het nationaal inkomen door maatregelen op het 
gebied der loonpolitiek, gecombineerd met bv. prijspolitiek. 

Het is immers zo, dat de inkomensverdeling niet de uitkomst is van 
een "natuurlijk en vrij spel van economische krachten". Machtsfaktoren 
spelen een belangrijke rol. Kartels en monopolies vergroten het winst
inkomen ten koste van alle andere inkomens. Het huurbeleid is van in
vloed op het inkomen der huiseigenaren, het pachtbeleid op dat der grond
bezitters. Ook de intrest i,S het voorwerp van beïnvloeding van de zijde 
van de overheid en de grote institutionele beleggers. 

Er kan dus geen twijfel aan bestaan, of een economische poHtiek, ge
richt op het beïnvloede.n der inkomensverdeling, heeft zin. Zo'n beleid 
kan er zeer verschillend uit zien. 

1. Het toepassen van maatregelen, die een herverdeling ten gevolge heb
ben: progressieve belasting, subsidiëring, weeldebelasting, gratis ver
strekken van goederen en/of diensten aan lagere inkomentrekkers, 
etc. Het is duidelijk, dat dit maatregelen op korte termijn zijn, die de 
oorzaken der scheve inkomensverhoudingen niet aangrijpen. Voorzover 
dergelijke oorzaken zich niet zo gemakkelijk lenen voor ingrijpen, kan 
deze politiek toch wel nuttig en nodig zijn. Uiteraard mits bij de toe
passing er voor gewaakt wordt, dat hiermede niet toch het verzor
gingselement de gerechtigheid gaat verdringen. 

2. Meer fundamentelel is een politiek, die zich richt op het verwijderen 
van machtsfaktoren, die de inkomensverdeling verstoren: 
- kartelbeleid, 
- monopoliebeleid, 
- het aan elke jonge burger verschaffen van "gelijke kansen", 
- het saneren van bedrijfstakken met een randbedrijf, dat alle m- I 

komens in die bedrijfstak drukt. r 

Een beleid, gericht op het doen ontstaan van een gelijkmatiger in- I 
komensverdeling, heeft dus vele aspecten. Men zou zelfs kunnen zeggen, ! 
dat het streven om te komen tot een meer aanvaardbare inkomensverdeling I, 

niet geheel ondergebracht kan worden bij de sociale politiek, maar gezien f 
moet worden als een aspect van een rechtvaardige en doelmatige econo- f 
mische politiek. Een beleid, gericht op het beïnvloeden van de inkomens- t 
verdeling, rou gepaard moeten gaan met een politiek, gericht op het be
invloeden der vermogensverhoudingen. Het is duidelijk dat de zeer onge-
lijke vermogensverdeling één der oorzaken is van de inkomensverschillen. 
Een politiek, gericht op een meer gespreide vermogensvorming is hiervoor 
een eerste vereiste. Het streven naar gelijke kansen wordt gelukkig in 
Nederland vrijwel algemeen aanvaard. Het is dan ook een noodzakelijk 
complement op de tot nu toe gereleveerde onderdelen van de sociale poli-
tiek. Onze gedachtengang is immers, dat gestreefd moet worden naar 
het behoud van de belangrijke vrijheden, die de ondernemingsgewijze pro-
duktie biedt (vrijheid van produktie, van consumptie, van beroepskeuze), 
voor zover dit mogelijk is zonder de arbeidende mens te krenken. In deze 
gedachtengang past wonderwel de overweging, dat het te betreuren is, 
wanneer de zo belangrijke vrijheid van beroepskeuze voor velen alleen 
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maar een formele vrijheid is, die in feite zeer beperkt wordt door de 
slagbomen, voornamelijk van financiële aard, die de toegang tot belang
rijke groepen van beroepen afsluiten. 

Hoe belangrijk deze slagbomen nog wel zijn, kan blijken uit de cijfers 
die verschillende onderzoekingen over de afkomst van de studenten en 
van de academisch gevormden opleveren. Uit al deze onderzoekingen 24) 
blijkt, dat de zg. "lagere" milieus, de handarbeiders, het lagere admini
stratief personeel en de kleine middenstand een aantal studenten op
leveren, dat in geen verhouding staat tot het percentage, dat deze be
volkingsgroepen uitmaken van ons gehele volk. 

Men kan voor deze achterstand in de "lagere" milieus twee oorzaken 
aanvoeren. In de eerste plaats de nog altijd niet geringe financiële offers, 
die van ouders gevraagd worden, die hun kinderen laten studeren. In de 
tweede plaats is er de milieu-faktor. Traditie en onbekendheid ver
hinderen velen om hun kinderen een academische of zelfs maar middel
bare opleiding te verschaffen. Nog maar al te veel hoort men de dood
doener "dat is niets voor ons soort mensen" 25). 

Om meer dan één reden is deze situatie volstrekt onbevredigend. Uit 
een oogpunt van sociale rechtvaardigheid is het moeilijk te verdedigen, 
dat het volgen van hoger onderwijs, waarvan de kosten voor het over
grote deel door het gehele volk worden opgebracht, in overwegende mate 
bepaald wordt door de maatschappelijke welstand der ouders. Voor het
bekleden van een maatschappelijke positie wordt bovendien méér dan 
vroeger (toen geboorte en welstand vaak de doorslag gaven) gelet op de 
opleiding. Daardoor wordt de betekenis van de barrières voor het volgen 
van een opleiding ook groter. Tenslotte is het niet alleen sociaal onrecht
vaardig, maar ook economisch ondoelmatig om niet ieder intellect zoveel 
doenlijk in staat te stellen zich naar vermogen te ontwikkelen. 

Hoe te dezen aanzien tot een meer bevredigende situatie kan worden 
gekomen, dient ook voor ons een zaak van ernstige bezinning en positieve 
werkzaamheid te zijn 26). Het is duidelijk, dat naar mate de slagbomen, die 
de toegang tot de hogere en beter bezoldigde functies afsluiten, geslecht 
worden, belangrijke oorzaken van veel grote inkomensverschillen wegge
nomen worden. Afgezien van machtsfaktoren is een zeer belangrijke oor
zaak van de inkomensverschillen immers gelegen in de schaarsteverhou
ding. Zo lang academici schaars zijn in verhouding tot geschoolde arbei
ders, zal er een belangrijk inkomensverschil bestaan tussen beide groepen. 
Wanneer echter het "aanbod" van academici relatief stijgt ten opzichte 
van dat van geschoolde arbeiders, is aan een zekere inkomensnivellering 
niet te ontkomen. Met andere woorden, door het vraagstuk van de "ge
lijke kansen" aan te vatten levert men indirect een bijdrage tot het streven 
naar een meer aanvaardbare inkomensverdeling. 

24) De maatschappelijke positie van de Nederlandse intellectueel, uitgave van de 
Federatie van Organisaties van Intellectuele Beroepen (F.O.1.B.), samengesteld door 
dr. 1. G. M. Delfgaauw en A. 1. V. Massiszo. 

25) Zie het rapport Gelijke kansen van de Wiardi Beckman Stichting. 
26) Zie de opmerkingen welke J. de Koning en ik maakten naar aanleiding van het 

rapport der Wiardi Beckman Stichting in De Rotterdammer van 14 en 15 april 1959 
(Opgenomen in de Documentatiedienst ten behoeve van de A.R. Partij, vierde' jaar
gang, nr. 9, blz. 291). 
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6. Schaduwen van de welvaartsstaat 
Meerdere malen kwamen reeds schaduwzijden van de sociale politiek 

naar voren. Het is niet meer dan billijk, dat we ook deze bezwaren eens 
nader bezien. In hoofdzaak komen de klachten over de schadelijke zijden 
van de welvaartsstaat neer op het wegvallen van prikkels tot inspanning 
en efficientie en het verslappen van het verantwoordelijkheisbesef. 

Zowel de sociale zekerheid als de volledige werkgelegenheid betekenen, 
dat werknemers en zelfstandigen bevrijd zijn van een aantal zorgen. Het 
ligt voor de hand, dat men zich af kan vragen, of deze bevrijding niet 
onbezorgdheid of zorgeloosheid met zich mee kan brengen. En dit niet 
in de zin van onbezorgdheid, die vrij maakt tot de arbeid, de onbezorgd
heid van Mattheus 6 : 25-34, maar de zorgeloosheid die leidt tot luiheid en 
onverantwoord optreden. De klachten over het niet-meeleven met het werk 
van de kerk, van de sociale organisaties en met de politiek, over de passieve 
levenshouding in het algemeen. worden langzamerhand spreekwoordelijk. 

Allen kennen we langzamerhand uit ervaring de goed beklante midden
stander, die zich niet zo druk maakt om z'n klanten na te lopen, omdat 
hij er genoeg heeft. Allemaal weten we van de werknemers, die domweg 
wegblijven van hun werk, omdat er een belangrijk sportevenement is, en 
de werkgever ze toch niet durft te ontslaan. Ook kunnen we constateren, 
hoe de gerede afzet der verschillende produkten de fabrikanten en hande
laars de vrijheid laat om de prijzen hoog te houden. 

Uit deze drie voorbeelden blijkt, dat velen de weelde, die de volledige 
tewerkstelling van ons economisch apparaat betekent, maar moeilijk kun
nen dragen. Men zou ook voorbeelden kunnen aanhalen van lieden die 
parasiteren op de goede sociale voorzieningen, van misbruik van het 
ziekenfonds en van de afneming van het aantal ziektemeldingen tegen 
het weekeinde, en de toeneming op de maandagmorgen. Men zou voorts 
kunnen wijzen op het verschil in ziektefrequentie tussen oudere (minder) 
en jongere arbeiders (méér!) en op het aanmerkelijk lagere ziektecijfer 
op het platteland dan in de stad 27). 

Door H. M. de Lange is voorts in een artikel in Wending de aandacht 
erop gevestigd, dat de vrij snelle welvaartsstijging het gevaar met zich 
bracht van een "massale O.W.-ers mentaliteit" 28). Men denke aan de 
overdreven waardering voor de materiële waarden, aan het nahinken 
van kerkelijke bijdragen bij andere gezinsuitgaven, aan de moeilijkheid Oom 
zOonder kansen op fraaie prijzen voor een goed doel geld bijeen te krijgen. 

Juist christenen moet het verslappen van het verantwoordelijkheids
besef tot een voortdurende zorg zijn. Nergens wordt een zo grote nadruk 
gelegd op de belangrijkheid van vrijheid en verantwoordelijkheid voor 
het individu als juist in het protestantse christendom. 

Het is daarom goed, dat, wanneer op enigerlei schaal verslapping van 
het verantwoordelijkheidsbesef aan de gang is, hiertegen maatregelen 
genomen worden. Daarvoor is het echter in de eerste plaats nood
zakelijk nauwkeurig na te gaan welke krachten er werkzaam zijn in 
onze maatschappij, die in deze richting tenderen. Het gevaar ligt anders 
voor de hand dat er "am Symptom kuriert wird". Het is bijvoorbeeld 

27) Veldkamp a.w. blz. 108. 
28) Wending, Maandblad voor Evangelie en Cultuur, jaargang 11, nr. 9, november 

1956. 
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onjuist om deze symptomen van verslappend verantwoordelijkheidsbesef 
onkritisch te wijten aan de sociale zekerheid en de volledige werkgelegen
heid alléé.n. Opmerkelijk is het, hoe bijvoorbeeld Von Nell Breuning in 
zijn eerder vermeld werk deze problematiek introduceert zonder deze 
bij beide faktoren eerst aan de orde te stellen. Hij ziet de oorzaak van de 
huidige stand van zaken in de omstandigheid, dat een groot deel der be
volking, en met name het voortdurend stijgende aantal onzelfstandige 
beroepsbeoefenaren, de gelegenheid om initiatief te ontplooien, om verant
woordelijkheid te dragen, om kansen aan te vatten en moedig de daarmee 
samenhangende risico's te dragen, ontnomen werd zodat zij zich tot een 
passieve "Objektrolle" in het maatschappelijk en economisch leven be
perken, waarin hun menszijn niet tot zijn natuurlijke en door God gewilde 
ontplooiing geraakt 29). 

Als surrogaat voor het ontnomen initiatief en voor de ontnomen kansen 
wordt dan de sociale zekerheid aangeboden. Een surrogaat, dat niet nood
gedwongen, maar al te gemakkelijk aanvaard wordt 30). 

V on N ell Breuning ziet dus de sociale verzekering als een versterking 
van in de huidige maatschappij-structuur aanwezige tendenzen. De sociale 
verzekering was er oorspronkelijk op gericht, sociaal zwakken op de 
been te houden. Thans heeft ze de mensen er aan gewend, de "passief 
institutionele" levenszekerheid de voorkeur te geven boven de "actief 
persoonlijke". . 

Toch wil hij deze sociale zekerheid niet afschaffen, al wijst hij waar
schuwend naar de kans dat men de stap zal doen van sociale verzekering 
naar sociale verzorging. Hij meent dat een veel meer fundamentele aan
pak van deze problematiek nodig is. Deze fundamentele aanpak ziet hij 
in de spreiding van de eigendom, omdat juist het deel hebben aan de 
vorming van het produktiekapitaal de verantwoordelijkheid prikkelt 31). 

En hiermede raken wij aan een belangrijke politieke strijdvraag van 
onze tijd, namelijk de mate waarin de gespreide vermogensvorming een 
bijdrage kan leveren tot het doen oplichten van de schaduwzijden van ons 
maatschappelijk bestel. 

Vóóropgesteld zij, dat ik het vraagstuk van de gespreide vermogens
vorming van grote betekenis acht voor de ontwikkeling van de structuur 
van onze maatschappij. Als argument voor die gespreide vermogensvor
ming kan men in de eerste plaats aanvoeren de onwenselijkheid van de 
opeenhoping van het vermogen in enkele handen. Deze opeenhoping is 
thans onmiskenbaar. De cijfers over de vermogensverdeling wijzen het 
iedere keer weer uit. 

Een tweede argument kan men zien in de noodzaak van het opvoeren 
van de spaarquote voor onze volkshuishouding. 'Vil men voorkomen, dat 
deze noodzaak een drukkende werking op ons loonpeil blijft uitoefenen, 
dan moet bevorderd worden dat uit het looninkomen, meer dan tot nu toe 
het geval is, vermogen gevormd wordt. 

De vraag is nu, of als derde argument voor de bezitsspreiding ook ge
noemd kan worden de wenselijkheid om de uitholling van het verantwoor
delijkheidsbesef tegen te gaan. Vooral in r.k. kring is men van de waarde 

29) Von Nell Breuning a.w. blz. 15. 
30) Von Nell Breuning a.w. blz. 16. 
31) Von Nell Breuning a.w. blz. 61. 
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van dit laatste argument vast overtuigd. De verklaring welke het Convent 
. van Christelijk-Sociale Organisaties enkele jaren geleden publiceerde is 
voorzichtiger. Zij constateert inderdaad een "verzwakking van het ver
antwoordelijkheidsbesef van de mens, enerzijds voor zijn eigen arbeid en 
anderzijds voor de inrichting van de maatschappij", maar ziet de diepste 
oorzaak daarvan in "de afval van God en in de daaruit voortvloeiende 
verwereldlijking van het leven". Het Convent ziet dan voorts in de bezits
vorming één der middelen om deze ontwikkeling tegen te gaan. De ver
klaring vervolgt dan: "Niettemin kan een zekere mate van bezitsvorming 
bijdragen tot herstel van het gevoel van verantwoordelijkheid van de 
enkeling. Immers het beheren van bezit en het verwerven van de vrucht 
daarvan werken enerzijds stimulerend op het verantwoordelijkheidsbesef 
van de mens voor de goederen, die aan hem zijn toevertrouwd. Anderzijds 
kan zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de inrichting van de maat
schappij er door worden versterkt. De vermindering van de economische 
kwetsbaarheid, die uit het verkrijgen van bezit voortvloeit, betekent 
bovendien een grotere vrijheid van handelen. Dit geldt niet -slechts voor 
de werknemer in zijn verhouding tot de werkgever, maar in het alge
meen voor de enkeling in zijn samenleving." 

Nog voorzichtiger drukt prof. G. Kuiper zich uit in zijn artikel "Sociale 
motieven ter bevordering van de bezitsvorming" in het "bezitsvormings
nummer" van De Werkgever. "Men mag aannemen, dat met bezitten de 
verantwoordelijkheid voor dat bezit gepaard gaat. Ik zou echter niet zo 
maar durven beweren, dat het in het algemeen verantwoordelijkheidsbesef 
aankWeekt." 

Het lijkt mij wel duidelijk, dat er aanleiding is om niet te gemakkelijk 
te concluderen, dat de bezitsvorming een panacee zou kunnen zijn voor 
de schaduwen van de sociale rechtsstaat waarin wij leven. Dit wil niet 
zeggen, dat bezitsvorming - of beter uitgedrukt, de gespreide vermogens
vorming - geen nastrevenswaardig doel zou zijn. Mits men maar inziet 
dat de genezing van de kwalen van deze tijd elders ligt. 

Wie van mij het uiteindelijke geneesmiddel verwacht, verwacht te veel. 
Wel zou ik willen wijzen op de sleutelpositie die drie belangrijke "in
stellingen" in dit opzicht innemen. Ik denk daarbij aan de kerk, het be
drijf en de massa-communicatiemiddelen: pers, radio en televisie. Men 
verwondere zich niet al te zeer over het samentreffen van deze "instel
lingen". Ik meen namelijk dat er naast pers, radio en televisie geen andere 
instituten zijn die zoveel kunnen doen aan de opvoeding van volwassenen 
als juist de kerk en het bedrijf. De kerk moet de mensen prediken, dat in 
het dagelijks werk het volgen van een roeping ligt. Het bedrijf moet dit 
waar maken. Men mag voor "het bedrijf" ook lezen "bedrijfsleven" en 
dan de aandacht vestigen op organisaties van werknemers en werkgevers, 
maar men vergete niet, dat de sleutelpositie ingenomen wordt door 
degenen die in de bedrijven de dagelijkse leiding over de mensen hebben. 
Juist in hun dagelijks werk worden de mensen gevormd. In het bedrijfs
leven leert de werknemer, of op zijn initiatief, verantwoordelijkheid en 
zelf-discipline een beroep wordt gedaan. Wanneer deze eigenschappen 
daar, waar hij zo'n groot deel van zijn dagelijks leven doorbrengt, niet 
op prijs gesteld worden, wie zal hem dan leren, dat zijn mens-zijn daar-
mede in het geding is? . 
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Achter de in de vorige eeuw doorgevoerde scheiding van gemeente en 
waterschap zat een bepaalde visie. Het terugdringen van de waterschappen 
op hun waterstaatkundige t~k, het zuiveren van het ten plattelande ge
schapen gemeentelijke erf van waterschappelijke "smetten". 

Deze gedachte - zij bleek een goede te zijn - werd consequent door
gevoerd. Waterschappen bewegen zich niet meer op het terrein van de 
meer algemene belangenbehartiging, waterschappen blijven bij hun water
staatkundige leest. 

Zo op het eerste gezicht zou men dus kunnen menen, dat gemeente 
en waterschap nu voortaan naast elkander zouden kunnen voortbestaan 
op de wijze van elkander respecterende, niet op elkanders terrein komende 
buren. 

Wij wezen er evenwel reeds op, dat een waterstaatswerk niet iets 
abstracts is. Waterstaatstaken worden uitgevoerd door mensen, die in 
hun baggerlaarzen midden in de samenleving bezig zijn. Een bepaald 
waterstaatswerk ligt in een bepaalde gemeente. Het raakt haast altijd 
andere belangen. Vandaar" dat de gemeentebesturen met zoveel belang
stelling die taakvervulling gadeslaan. 

In vele gevallen behoeft die levendige belangstelling geen praktische 
consequenties in het organisatorische vlak met zich mede te brengen. Er 
werd reeds op geattendeerd in dit artikel, dat de handelingen van vele' 
bestuurslichamen de belangen van de ingezetenen raken, zonder dat de 
gemeenten nu in al die gevallen ook het recht van inspraak op willen 
eisen. 

Dat neemt niet. weg, dat belangstelling van buitenaf niet altijd vol
doende te achten is. De wijze, waarop waterschappen hun taak vol
brengen, wordt in het locale vlak openbaar. Het kan zijn, dat daardoor 
wezenlijke gemeentelijke belangen in het geding komen. Dat kan er toe 
leiden, dat aan de gemeente de gelegenheid geboden wordt aan de be
hartiging van dat belang te bestemder plaatse zelf mede te werken. 

Te bestemder plaatse, dat wil dan in dit geval zeggen: in het water
schap. Men mene niet, dat dit een nieuwigheid van de laatste tijd is. 

"Steeds heeft men, indien werkelijk gewichtige gemeentelijke belangen 
bij de waterschapszorg in het geding waren, een vorm kunnen vinden 
om die belangen tot uitdrukking te brengen, hetzij door aan de gemeente 
een plaats in het waterschapsbestuur te verzekeren, hetzij door de ge
meente aan het waterschap contribuabel te maken" 38). 

Niettegenstaande het feit, dat enkele gemeenten als zodanig reeds in 
de vorige eeuw aan waterschappen contribuabel zijn gemaakt - en als 
regel zetels in het waterschapsbestuur bezetten - is er met name in de 

38) Prof. mr. B. de Goede, Gemeente en Waterschap, blz. 58. 
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jaren na de oorlog een brede discussie gaande geweest over de vraag, 
of gemeenten wettelijk wel contribuabel aan waterschappen kunnen zijn. 

De beantwoording van deze vraag is voor het ons bezig houdende 
onderwerp (de gemeente in het waterschap) van eminent belang. 

"Waterschapslasten kleven aan de grond" heeft men de eeuwen door 
in alle toonaarden in ons land verkondigd. 

Alhoewel Van Hogendorp in 1819 in zijn schets voor een polderwet 
met aanslagen voor gebouwde eigendommen werkte, duurde het toch 
tot 1863 voor ze voor het eerst, in Friesland, werden ingevoerd. En 
aanslagen voor gebouwde eigendommen (naast de aanslagen op het onge
bouwd) zijn nog weer wat anders dan aanslagen van de gemeenten als 
vertegenwoordigers van het algemeen belang. Men heeft zich bij zijn 
afwijzing beroepen op de traditie en op de bepalingen van de Bevoegd
hedenwet. 

Schilthuis 39) beantwoordde de opgeworpen vraag, of het wenselijk is, 
van gemeenten waterschapslasten te heffen met: als regel ongewenst. 
Alleen voor de zogenaamde zuiveringsschappen gaat hij er mede akkoord. 

Aanvankelijk vonden de tegenstanders ook de Kroon aan hun zijde. 
Er zijn voorbeelden te geven van door de Staten vastgestelde waterschaps
reglementen, die de Koninklijke goedkeuring niet verkregen, omdat daarin 
gemeenten omslagplichtig waren gemaakt. 

Inmiddels is deze discussie afgesloten, mede omdat de Kroon reeds 
enkele malen zulke reglementen goedgekeurd heeft. Onzes inziens ligt 
een en ander volkomen in de lijn der ontwikkeling. 

"Verbreding van het vlak van het waterschapsbestuur is daarom een 
eis des tijds, verbreding omdat wie in maatschappelijk opzicht tot de grens 
van het waterschapsbelang gaat heel wat meer interessesferen ontmoet 
dan die van de grond- en huiseigenaren" zegt De Goede in zijn congres
rede "De grenzen van het waterschapsbelang" . 

Deze instelling zouden wij in haar algemeenheid niet gaarne voor onze 
rekening nemen - wij komen daarop nog terug - maar voor de dijk
schappen geldt ze zeker. 

Met het voorbeeld van onze hoogheemraadschappen kan duidelijk aan
getoond worden, dat de kring van belanghebbenden bij een waterschap 
niet een statisch gegeven is. Integendeel het beeld van de in het water 
geworpen steen, waarom zich steeds bredere kringen vormen, is hier van 
toepassing. Telkens weer blijken er aanvankelijk meer perifeer gelegen 
belangen meer naar het centrum te dringen. Verruiming van de belangen
grens moet op de duur wel leiden tot verruiming van de belastinggrens. 
Dat dit ook in de samenstelling van het bestuur doorwerkt is onvermij
delijk. Het terugdringen van de grondeigenaren is nog steeds niet tot 
stilstand gekomen. Eerst verloren ze hun invloed op het terrein, dat 
buiten de cirkel van de waterstaatszorg ligt. Nu treden binnen die cirkel 
ook andere belanghebbenden binnen. 

Deze ontwikkeling moet men niet pogen tegen te houden. Het om
slagsysteem van me.nig dijkschap was tot voor kort in de letterlijke zin 
van het woord: middeleeuws. 

39) Mr. G. J. C. Schilthuis, De plaats van de gemeente in het waterschap, in: 
Bestuurswetenschappen, 7e jaargang, no. S. 
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Het was in die tijden een deugdelijk systeem. De beschermende dijk 
werd verdeeld in evenveel stukken (kavels of hoefslagen) als er ambachten 
(dorpen) door die bandijken beschermd werden. Ieder dorp was ver
antwoordelijk voor het aan dat dorp toegewezen vak. Schout en schepenen 
pondden het dorpsvlak op hun beurt verder uit. Over de ingezetenen? 
Ieder werd toch door de dijk beschermd? Het zou een onbruikbare 
methode geweest zijn. De bevolking moge dan niet zo mobiel geweest zijn 
als tegenwoordig, in die dorpen verhuisde men ook, men stierf, men 
werd onbekwaam om de opgelegde werkzaamheden aan de dijk te ver
vullen. Als men de onderhoudsplicht aan de ingelanden gebonden zou 
hebben, zou dat telkens tot wijzigingen geleid hebben. Het op het spel 
staande belang gedoogde zulk een onstabiel systeem niet. 

Houvast had men aan de landerijen, die slechts bij hoge uitzondering 
aan vormveranderingen onderhevig zijn. Met hun nuchtere, praktische 
inslag hebben die middeleeuwse bestuurders die landerijen als basis voor 
de verdeling van het aan het dorp toegewezen dijkvak aanvaard. De 
landerijen - niet de ingezetenen - waren dijkplichtig. De grond was 
"met dijk besmet". Alle grond, die door de dijk beschermd werd, was 
dijkplichtig en die grond alleen. Men paste deze grondregel zeer stringent 
toe. Geestelijken en edelen waren vrijgesteld van allerlei lasten, maar 
het onderhoud van dijken, dammen en sluizen drukte ook op hun bezit. 

Bij de onderverdeling van het aan het dorp toegewezen hoefslag begaf 
men zich niet in een waardeschatting van de landerijen. De slagen werden 
morgenmorgensgelijk toegewezen. Alleen landen die geheel of bijna geheel 
onvruchtbaar waren - de zg. s.node landen - vielen wel eens in "lichte 
hoefslag" . 

Elk dijkvak "rustte" dus op een bepaald, met name genoemd stuk 
grond. Het dijkregister of de dijkrol vermeldde de dijkvakken met de 
daarbij behorende landerijen. Men mocht het land niet vervreemden 
zonder dijk. Het dijkonderhoud was een zakelijke last rustend op de 
grond. 

De huizen waren niet dijkplichtig. Dat paste niet in het systeem. De 
regel was immers, dat dijklast afhing van de grootte der landerijen. Op 
de waarde werd in het algemeen niet. gelet. Wat er op stond, telde dus 
niet mee. Daar kwam bij, dat een stuk land welhaast onveranderlijk is, 
maar een huis niet. Dat kan afbranden of afgebroken worden. Onmiddellijk 
stond men dan voor de vraag, wie het bijbehorende hoefslag nu verder 
zou moeten onderhouden. Hoe zou men moeten handelen als de waarde 
door de verbouwing vermeerderde of verminderde? 

Trouwens, door de landerijen met het dijkonderhoud te "besmetten" 
omvatte men in die dagen nagenoeg de gehele bevolking, die tot het 
leveren van een prestatie in staat. was. 

Men dijkte zelf, toog met spade, wagens enz. naar het eigen dijkvak. 
Op den duur kwam men er met deze methode van honderden dijk
plichtigen, die allen een stukje dijk onderhielden, niet meer. Zodra er 
inbraken gestopt moesten worden, algemene ophogingen nodig bleken, 
kwam men op terreinen, die boven de bedrevenheid en de technische 
mogelijkheden van de individuele landeigenaar uitgingen. Het dijksbe
stuur ging die buitengewone werken uitvoeren en sloeg de onkosten 
morgen-morgensgelijk over de landerijen om. Al bleef het normale onder-
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houd nog lange tijd ten laste van de individuele "geslaagden", op den 
duur - mede onder druk van hogerhand - kwamen de werkzaamheden 
in handen van de dijkscolleges. Het college deed de werken en het normale 
onderhoud verrichten en inde de daarmede gemoeid zijnde lasten via 
de dijkomslagen. 

Daarmede verdween de noodzaak om alleen de grond te belasten. Met 
de gemeenmaking van de dijken was een bepaalde vraag van het toneel 
verdwenen. Namelijk deze: hoe vindt men onder alle omstandigheden 
de verantwoordelijke onderhoudsplichtige? Dat adres was voortaan niet 
moeilijk te vinden. In plaats van op honderden prive-adressen was het 
onderhoudswerk op één officieel adres ondergebracht: op het adres van 
het hoogheemraadschap. 

Een andere vraag kwam naar voren: hoe worden de gemaakte onkosten 
zo billijk mogelijk over de belanghebbenden gespreid. 

Geruime tijd nadat de noodzaak om alleen de grond met het onder
houd te "besmetten" verdwenen was, bleef het toch alleen de grond, die 
contribuabel was. Zoals gezegd, de noodzaak daartoe bestond niet meer 
en op den duur werd het ook onjuist alleen die grond te belasten. 

Achter de bandijken liggen al lang niet meer alleen boerenbedrijven. 
De burgerij heeft zich ook op het platteland ontplooid en de industrie 
heeft er zich genesteld. Beschermd tegen het buitenwater worden,duizen
den burgerwoningen, openbare gebouwen, middenstandsbedrijven, indu
striële vestigingen met voor overstromingswater zeer gevoelige instru
menten en machines. 

Volkomen terecht deden de aanslagen op het gebouwd hun intrede 
en met die aanslagen de vertegenwoordigers van het gebouwd in de dijks
besturen. Daarbij doet zich een praktische moeilijkheid voor. Het kiezers
corps (alle eigenaren van gebouwde eigendommen) is zeer uitgebreid -
men denke aan steden als Rotterdam en Den Haag - en de meeste huis
eigenaren hebben ook te weinig oog voor de op het spel staande be
langen. Daarom heeft men in verschillende dijkschappen de uitweg ge
vonden, dat de gemeentebesturen deze afgevaardigden voor het gebouwd 
aanwijzen. 

Het behoeft niet, maar de praktijk is toch wel, dat als zodanig ge
meente-bestuurders - en dan nog heel vaak burgemeesters - aangewezen 
worden. Deze gemeentebestuurders vertegenwoordigen daar niet het ge
meentelijkbelang. Zij vertegenwoordigen de eigenaren van gebouwde 
eigendommen. De gemeente als zodanig is op deze wijze nog niet in het 
waterschap binnengeleid, maar de gemeentebestuurders toch wel. 

Inmiddels is men bv. in Noord-Brabant nog een stap verder gegaan. 
N aast de gronden en de gebouwen worden nog wel meer belangen door 
het water gedeerd, àls het water de dijken doorbreekt. Men denke eens 
aan de roerende bezittingen van de tienduizenden, die niet eigenaar van 
een gebouw zijn. Men late eens op zich inwerken de gevolgen van de 
ontwrichting van het produktieapparaat bij een overstroming. Men denke 
niet licht over de sommen, die de overheid dan op tafel moet leggen aan 
ondersteuningsgelden, voor evacuatie en voor voedselvoorziening. Men 
ziet het: er wordt heel wat meer door het water gedeerd dan alleen 
de gebouwde en onbebouwde eigendommen. Er is dus plaats voor de 
vraag, of de belastinggrens niet verder moet worden uitgebreid. Maar hoe? 
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Aan een geldelijke bijdrage en een deelneming aan het bestuur van 
belang tot belang - ongetwijfeld de meest zuivere vorm - valt niet 
te denken. De in het geding zijnde belangen zijn veel te groot in aantal 
en te zeer verschillend van aard. Er blijft dan maar één weg open: de 
hoedster van het algemeen belang, zijnde de overheid. 

De keus ligt tussen rijk, provincie en gemeente. Zo op het eerste ge
zicht zou men geneigd kunnen zijn de voorkeur te geven aan rijk en 
provincie. Het zijn toch deze lichamen, die enorme bedragen moeten 
voteren als inderdaad de dijken breken. Men denke slechts aan de gelde
lijke afwikkeling van de gevolgen van de februarivloed van 1953. 

Toch zou de opneming van rijks- en/of provinciale vertegenwoordigers 
misplaatst zijn. De scheiding tussen onderhoud en (opper)toezicht ware 
verdwenen. Bovendien: het gaat hier om zetels in waterschappen. Dat 
zijn lokale of regionale bestuurslichamen. Daarom dienen deze speciale 
zetels toegewezen te worden aan de gemeenten. Dat zijn de lichamen, 
wier taak op plaatselijk en streekniveau ligt. 

In Noord-Brabant heeft men deze weg reeds ingeslagen. Voor westelijk 
Brabant werd het hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk geschapen, 
waarin de afgevaardigden benoemd worden door de besturen van 37 
waterschappen en 23 gemeenten. Aan de zuidzijde van de Merwede, in 
het tussen Merwede, Maas en Biesbos gelegen Land van Altena, is het 
beheer en het onderhoud van de bandijken eveneens in handen gelegd van 
dijkschappen, waaraan de gemeenten omslagplichtig zijn en waarin ze 
als gemeenten ook vertegenwoordigd zijn. Dat wil overigens niet zeggen, 
dat er met die gemeenten in de waterschappen niet enkele eigenaardige 
moeilijkheden om de hoek zouden komen kijken. Moeilijkheden op het 
gebied van bestuursethiek en van bestuurspsychologie. 

Een gemeentebestuurder is toch in ~paald opzicht ook weer een 
'vreemde eend in de waterschapshijt. 

Een waterschapsbestuurder heeft iets van de exclusivist. Moet dat ook 
hebben. Als het buitenwater niet op energieke wijze gekeerd wordt en 
als het regen- en kwelwater niet op snelle wijze verwijderd wordt, dan 
is daar geen leven mogelijk. Dan baten ons geen raadhuizen, scholen en 
woningen. Daarom is het zo heilzaam, dat er in ons land lichamen zijn, 
die zich onder uitsluiting van alle andere vraagstukken slechts met één 
ding bezig houden: een paar droge voeten voor iedere Nederlander. Alle 
geldmiddelen, die het waterschap ter beschikking staan, worden voor dat 
ene doel benut en daarvoor alleen. 

Een gemeentebestuurder is een bestuurlijk anders ingesteld mens. Op 
hem stormen allerhande vraagstukken aan, die om een oplossing vragen. 
Hij heeft zijn aandacht te verdelen, alsmede de hem ter beschikking ge
stelde geldmiddelen. Hij is als een goede huismoeder, die altijd bezig 
is om de inhoud van de beurs zo eerlijk mogelijk te verdelen voor allerlei 
om behartiging vragende belangen. De gemeentebestuurder zal als lid van 
een waterschapsbestuur een ander jasje aan moeten trekken. Hij mag 
daar niet de zorgzaam verdelende huismoeder spelen, hij zal daar moeten 
leren om onder terzijdeschuiving van vele andere zaken, dat ene water
schapsbelang met al zijn toewijding en de volledige inhoud van de beurs 
te dienen. 

Hier ligt nog één van de bezwaren tegen het brengen van het dijks-
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beheer alleen maar in gemeentelijke hand. Met een ramp als die van 1953 
vers in het geheugen zou de verzamelde club van gemeentebestuurders 
bij die belangen-afweging de dijk en het watergemaal zeer zwaar laten 
wegen. Maar hoe zullen de opvolgers, die het alleen maar van horen 
zeggen hebben, handelen? Omdat de middelen altijd beperkt zijn, gaat het 
één altijd min of meer ten koste van het ander. Zou dat niet een toezicht 
eisen, dat het haar gestelde bestek op de duur wellicht verre te buiten 
zou moeten gaan? 

Wij zouden verder willen wijzen op de psychologische kant, die er 
kan zitten aan het brengen van de gemeentelijke stem in de boezem van 
het waterschap. Men kan de ogen niet sluiten voor het feit, dat menig 
waterschapsbestuurder - slechts zelden vindt hij hiér een dagtaak -
het in debathandigheid, in het bedreven-zijn in de vergadertechniek, 
aflegt tegen de beroepsman, die de gemeentelijke bestuurder toch veels
zins is. 

Natuurlijk wordt in dit verband niet gedacht aan de grotere water
schappen, die brengen hun mankracht ook in dit opzicht wel op (in de 
hoogheemraadschappen zitten de "heren" reeds sinds jaar en dag), maar 
aan de overgrote meerderheid van kleine lichamen, die bestuurd worden 
door ingelanden, wier kwaliteiten - die ze ongetwijfeld hebben - heel 
vaak nu net niet in de hier aangestipte sector liggen. Het gevaar is niet 
denkbeeldig, dat de gemeentelijke vertegenwoordiging daardoor het debat 
en de besluitvorming in onevenredige mate béinvloed. Dat behoeft op 
zichzelf nog niet verkeerd te zijn, maar welke gemeentelijke vertegen
woordiger blijft er onbevangen, wanneer er mede gewichtige gemeente
lijke belangen op het spel staan? 

Dat dit psychologisch element er onzerzijds niet met de haren is bij
gesleept, hebben ons de dagbladen van 21 oktober 1958 bericht. Zij publi
ceerden het verslag van een bijzonder opwindende vergadering, welke in 
het Bredase stadhuis werd gehouden. De hoogheemraden van het pas ge
stichte hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk waren daar bij één voor 
het opmaken van de voordracht voor de door de Kroon te benoemen 
dijkgraaf. Als één man keerden de boeren zich tegen de burgemeesters 
van westelijk Brabant. 

"Tot dusver hebben de burgemeesters, welbespraakt uiteraard, het 
woord gevoerd op de vergaderingen. De boeren sloegen dit gade. Maar 
de boeren voerden ditmaal tijdens de discussies de boventoon in rond
borstige en duidelijke poldertaal. "Wij moeten een man hebben, die weet 
wat een dijk is. We hebben hier allang genoeg gepraat over reglementen, 
maar nooit over een dijk en daar gaat het om. Onze kandidaten zijn man
nen van het vak, die in hun eigen polders bewezen hebben wat ze 
kunnen," aldus de woordvoerder van de boeren. 

De wethouder van Lage Zwaluwe - "Ik ben geen burgemeester," zei 
hij lachend - vroeg waarin toch die tegenstelling tussen boeren en burge
meesters zat. En het antwoord was duidelijk. De boeren zijn bang tegen
over een welbespraakte burgemeester er niet aan te pas te komen. Boven
dien vrezen zij, dat de gemeentebelangen voorrang krijgen boven de 
waterschapsbelangen" 40). 

40) De Rotterdammer d.d. 21 oktober 1958. 
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Nummer één van de voordracht werd een boer. Nummer twee ook. 
Eerst als derde kwam er een burgemeester aan te pas. 

Wij juichen ook niet mee in het koor van hen, die kennelijk met vo.l
do.ening co.nstateren, dat het waterschap zijn karakter van rustieke ge
meenschap van agrariërs in to.enemende mate verliest. Als zodanig heeft 
het de eeuwen do.o.r go.ed gewerkt en in een steeds meer in de ban van de 
industrialisatie gerakend vo.lk kunnen deze gemeenschappen, mits zo. gaaf 
mogelijk bewaard, no.g een heilzaam tegenwicht vo.rmen. De socio.logische 
functie van deze gemeenschappen is hier in het geding. 

De vo.orgaande o.pmerkingen werden niet geplaatst ter ondersteuning 
van de stelling: geen gemeente in het waterschap. Uit het voorgaande 
blijkt van een andere instelling. Zij werden gemaakt o.m to.t beperking 
in dit o.pzicht aan te manen; o.m de verstrengeling van belangen niet alleen 
maar in de boezem van het waterschap o.p te vangen; om met name met 
betrekking to.t nieuwe taken behoedzaam te o.pereren; om de aandacht te 
leiden naar no.g een mogelijkheid o.m de zich hier aandienende problemen 
o.rganisato.risch o.p te vangen. Een mo.gelijkheid met de behandeling waar
van wij deze bescho.uwingen straks ho.pen te beëindigen. 

Zien wij het wel dan wo.rdt de gedachte o.m de gemeenten en to.t nu 
to.e niet-vertegenwo.o.rdigde belangengroepen in het waterschap o.p te 
nemen, langs twee wegen gevoed: 

a. Bij de o.ude, o.ngewijzigde taakvervulling blijken bredere groepen 
betro.kken te geraken dan aanvankelijk het geval was (we lichtten dit 
to.e met het voorbeeld van het dijkschap, het Zo.U o.ok aangetoond kunnen 
wo.rden aan de hand van een boezemschap ). 

b. Het waterschap trekt zich nieuwe taken aan c.q. het gaat aspecten 
behartigen, die slechts zijdelings of indirect met de oude taak in verband 
staan, die slechts als co.nsequenties in het gevolg van het directe water
staatsbelang meemarcheren. 

"Indien erkend mo.et wo.rden dat een veelheid van belangen, dikwijls 
tegengesteld, zich o.m het water verdringen, dan is het redelijk deze o.p 
een o.f andere manier in het waterschap te brengen, en hen in het bestuur, 
maar ook in de o.mslag te betrekken. Dat kunnen verkeersbelangen zijn, 
o.f belangen van recreatie, vo.lksgezondheid, industrie, visserij," aldus 
dr. J. Winsemius in een rede, die hij o.p 18 december 1957 uitsprak ter 
o.prichtingsvergadering van de Studiekring vo.o.r waterstaatsrecht en 
waterschapsbeheer. 

Winsemius is wel genoopt de deur van het waterschapshuis wijder o.pen 
te zetten, o.mdat hij niet gev.oeIt voo.r de o.plo.ssing, die wij straks ho.pen 
te behandelen. 

Die nadere mogelijkheid schept de kans om zich in het toelaten van 
steeds meer· belangen in de boezem van het waterschap een wijze zelf
beperking o.p te leggen. Die beperking is reeds geraden ten aanzien van 
het hierbo.ven o.nder a geno.emde geval. De beperking klemt no.g meer met 
betrekking to.t het o.nder b gestelde. Wie hier niet o.ppast, zagen we De 
Goede reeds o.pmerken, praat tenslo.tte in het waterschap over alles met 
iedereen. Wij gaan de verkeerde weg o.p, indien wij voor de o.plossing 
van de raak-, o.verlappings- en verstrengelingspro.blemen slechts één 
o.rganisatieframe wensen te accepteren: dat van het waterschap. 

Dubbel behoedzaam dient men te zijn, als aanraking van taken tussen 
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gemeente en waterschap tevens betekent tegenstrijdigheid van belang. 
Bij het dijkschap lopen de belangen van gronden en gebouwde eigen

dommen parallel met de verdere belangen, die het optreden van de ge
meente in het dijkschap rechtvaardigen. Hetzelfde buitenwater bedreigt 
ze, een en dezelfde dijk beschermt al die belangen en voor het beheer en 
het onderhoud van die ene· ringdijk werd het dijkschap in het leven 
geroepen. 

Het kan verder zo zijn, dat de belangen van waterschap en gemeente 
niet of niet sterk concurrerend zijn. Ook dan behoeft er geen bezwaar in 
te steken, ter wille van een goede coördinatie de gemeente in het water
schap op te nemen. Het wordt evenwel een minder eenvoudige onder
neming als er duidelijk tegenstrijdigheid van belangen valt te constateren. 

Een paar voorbeelden. 
Boezembeheer : het waterschapsbelang is, de boezem zo rein mogelijk 

te houden; het gemeentelijke vaak om het afvalwater zo vlot en goedkoop 
mogelijk te lozen. Is het dan a priori juist, dit aan het waterschap tegen
gestelde belang beslissingsmacht in de boezem van het waterschap te 
geven onder het motto: als de belangen elkander raken, dan moet dat 
binnen het waterschap opgevangen worden? Vele polder- en waterschaps
besturen staan reeds tientallen jaren tegenover gemeentebesturen in een 
afweerhouding. Niettemin gelukt het ze uiterst moeizaam of in het geheel 
niet, in ongewenste vervuilingstoestanden verandering te bewerkstelligen. 
Toch is het hun taak om te strijden voor helder, zuiver polderwater. 
Wat zou er van die strijd ter~cht moeten komen, als men als een soort 
paard van Troje de gemeentebesturen ,in de polderbesturen ging halen? 
Dat zou ongewenst zijn. Daarnaast is het ook onnodig. Met het landbouw
belang, dat de polderbesturen hebben te dienen, hebben de gemeenten geen 
bemoeienis. Als de gemeentebesturen niet oppassen, vallen zij bovendien 
zelf in dit zwaard. De grenzen dreigen reeds zo te vervagen, dat er stem
men opgaan om het zuiveren van afvalwater - tot op heden een typisch 
gemeentelijke taak - maar onder te brengen. bij de waterschappen, om
dat die immers belang bij een zuivere boezem hebben. 

Wegbeheer: als de weg tevens waterkering is, kan het beherende water
schap behoefte hebben aan beperkende bepalingen ten aanzien van de 
wieldruk; het gemeentebestuur zal deze zaak meer uit economisch oog
punt bezien en wellicht een geheel tegengesteld standpunt innemen. 

Kanaalbeheer : het vereiste peil voor de scheepvaart kan in strijd komen 
met de bemalings- en lozingsstrategie. 

Natuurlijk moet er op een of andere wijze een middenweg gevonden 
worden. Die middenweg is er ook. De oplossing zal niet moeten zijn, dat 
de gemeenten in dit soort waterschappen als een soort vijfde colonne 
- men vergeve ons het beeld - worden binnengeleid. 

Men zal weer duidelijk dienen te onderscheiden tussen "dat gedeelte 
van de waterstaatszorg, waarbij het belang van de grondeigenaren, hoewel 
niet het enige, toch wel het meest op de voorgrond tredende belang is en 
dat gedeelte, waarbij dat belang veelmeer gelijkwaardig is aan de be
langen van andere groepen. Het onderscheid in hoofdzaak tussen water
beheersing en waterkering. Ten aanzien toch van de waterbeheersing kan 
men stellen, dat, hoewel ook hier het belang van anderen openbaar wordt 
en in de toekomst wellicht steeds meer zal gaan spreken, het naar ver-
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houding zwaarder wegende belang van de grondeigenaar bestendiging van 
hetgeen thans geldt rechtvaardigt"41). 

Zuivering van afval'Water 
Eén van de terreinen, waar aanraking van gemeente en waterschap 

zich veelvuldig voordoet, is dat van de zuivering van afvalwater. Die 
zuivering is voorwaar geen kleine zaak. De vervuiling van onze open
bare wateren neemt hand over hand toe. In de omgeving van de grote 
steden roept dat aparte problemen op. Maar niet alleen daar. Men neuze 
maar eens rond in de nabijheid van de uitbreidingsplannen van kleine 
stadjes en plattelandsdorpen. Als de voorspellingen zullen uitkomen dan 
moet een provincie als Zuid-Holland alleen reeds in deze generatie nog 
maar liefst een millioen mensen extra onder dak brengen. Wil men dan 
ook nog even bedenken, dat deze mensen arbeid zullen moeten vinden, 
dan is het duidelijk, dat onze fabrieken en werkplaatsen zeer sterk uit
gebreid moeten worden. Die twee factoren bijeengenomen geven dan 
tevens een inzicht in de te verwerken afval. 

Nu is het natuurlijk reinigend vermogen van een openbaar water ver
bazingwekkend groot. De natuur bergt ongelofelijke mogelijkheden in 
zich. Maar ergens ligt toch een grens en die grens is in grote delen van 
ons vaderland al ruimschoots overschreden. Dan komt de gezondheid 
van mens en dier in gevaar. Dan moeten er maatregelen ge.nomen worden. 
Die maatregelen bestaan in hoofdzaak hierin, dat het afvalwater geleid 
wordt door een zuiveringsinstallatie. Die installaties zijn er in soorten. 
Installaties, die slechts zeer globaal reinigen, en andere, duurdere, die 
zeer veel schadelijke bestanddelen uitzuiveren. Over die zuivering van 
afvalwater is men het in Nederland niet eens. Natuurlijk wel over de 
kwestie, dat er gezuiverd moet worden, maar niet over de vraag: wie 
moet dat doen? Men kan drie stromingen onderscheiden, te weten die van 

a. de vervuilers zelf (industrieën en gemeenten); 
b. de bestaande waterschappen; 
c. samenwerking tussen de "produce.nten" van het vuil en de ont

vangers van dat vuil in de bij hen in beheer zijnde openbare wateren (die 
samenwerking kan men zich dan nog op twee manieren de.nken: in de 
vorm van een tot dit doel op te richten waterschap óf in de vorm van 
een gemeenschappelijke regeling). 

Dat hier eigenlijk exclusief een taak voor de bestaande waterschappen 
zou liggen kwam duidelijk naar voren uit de rede, waarmede de voor
zitter van de Unie van Waterschapsbonden, mr. J. W. van der Hoeven, 
het op 7 maart 1956 gehouden Uniecongres opende. Sprekende over de 
waterzuivering, merkte hij op: "Wij moeten er met nadruk op wijzen, dat 
het allereerst de waterschappen zelf zijn die hier een taak moeten ver
vullen en derhalve allee.n de verantwoordelijkheid wensen te dragen. Zij 
schuwen die verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording 
geenszins. Wij stellen ook hier allerminst prijs op een gezamenlijke taak 
met andere overheidslichame.n of een gedeelde verantwoordelijkheid. Om 
in onze eigen vaktermen te spreken, wensen wij geen ,: verwaterde" be
voegdheden, geen verhoudingen die tot bevoegdheidsgeschillen en on-

41.) Mr. ]. de Vries in Tijdschrift voor Overheidsadministratie d.d. 28 februari 1957. 
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duidelijkheden moeten leiden, geen mogelijkheid tot afschuiven van ver
antwoordelijkheid, doch één kapitein op het schip van de waterhuis
houding" 42). 

Dat er, als het even kan, maar één kapitein op dit schip moet staan, 
zijn wij met de Unievoorzitter eens. Dat die kapitein per se uit water
schapskringen zou moeten komen is een zaak, waarover nog wel het een 
en ander te zeggen valt. 

Vanzelfsprekend hebben de waterschappen het allergrootste belang bij 
de wijze, waarop afvalwater gezuiverd wordt. Als een paal staat immers 
boven water, dat het waterschap - en dat alleen - krachtens reglement 
verantwoordelijk is voor het polder- en boezemwater. Betekent dit even
wel, dat die waterschappen de eerstaangewezenen zijn om voortaan aan 
de rand van steden en dorpen en op industrieterreinen zelf zuiverings
installaties te bouwen? 

Nagenoeg alle zuiveringsinstallaties zijn tot op heden door de industrie 
en de gemeenten voor eigen rekening en verantwoordelijkheid gebouwd. 
Moeten de waterschappen nu plotseling die taak gaan overnemen? Lijkt 
dat ook niet op het penetreren in andersmans gebied en bevoegdheden? 
Het zijn vooral de gemeenten, die tot nu toe afvalwater in zuiverings
installaties deden bewerken. Men neme dat die gemeenten zonder nood
zaak niet uit handen, want die installaties staan daar niet plompverloren 
ergens op de grens van stad en polder. Aart die installaties zitten riolerings
netten. Tal van andere openbare belangen als waterleiding, gas en elek
triciteit hangen daar weer min of meer mee samen. Hoe moet zulk een 
gemeentebestuur nog baas in eigen huis blijven? 

"Het is voor de gemeenten als locale bestuursorganen met een in be
ginselonbegrensd terrein van werkzaamheid volstrekt onaanvaat;.dbaar 
dat de haar van oudsher toekomende zelfstandige bevoegdheid op het 
gebied van de zuivering van afvalwater onnodig wordt beperkt" 43). 

Onnodig beperkt. Inderdaad! Het belang van het waterschap begint 
eerst bij de uitstroombuis van de zuiveringsinstallatie. Voor het water
schap is van belang, maar dan ook van eminent belang: de kwaliteit van 
het uit de installatie op polder of boezem aflopende water. 

Daar, bij dat uitstroompunt dient het waterschap welbewapend de wacht 
te betrekken. Daar, aan de rand van de gemeente en' niet via allerhande 
onderaardse rioleringen over de gehele gemeente verspreid. 

Welbewapend de wacht betrekken, zeiden wij. Nu, aan wapens ont
breekt het niet, als het eenmaal zover is, dat er een installatie verrees. 
(Vóórdien zien deze wapens er wel eens dreigender uit dan ze effectief 
zijn). Op grond van de bestaande reglementen en keuren is het aan het 
waterschap om te bepalen van welke kwaliteit het water moet zijn, dat 
men wenst te ontvangen. Voor de technische voorlichting en controle 
te dezer zake staan ook voor de kleinste polder de deskundigen van het 
Technisch Bureau van de Unie van Waterschapsbonden ter beschikking. 

Waar de waterschapsbesturen - geruggesteund als ze zijn door wet 
en techniek - zo vast in het zadel zitten wat betreft de kwaliteit van 
het op te nemen water, is het ons een raadsel, waarom deze besturen 
dan verder het gemeentelijk erf zouden moeten betreden. 

42) Deze openingsrede is opgenomen in Waterschapsbelangen d.d. 15 maart 1956. 
43) Mr. L. R. J. ridder van Rappard in Financieel Dagblad d.d. 23 maart 1956. 
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Merkwaardig is de kentering, die zich in dit opzicht ten departemente 
voltrokken heeft. In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
bij de behandeling van de begroting voor 1955 werd alleen het water
schap als de voor zuivering van afvalwater aangewezen instantie genoemd. 
Twee jaren later - in 1957 - bleek dit eenzijdige standpunt te zijn ver
laten. Als beslissend voor het antwoord op de vraag, wie er moet zuiveren, 
werd toen de doelmatigheid genoemd. Dat het ooit doelmatig zou zijn om 
de zuivering door de waterschappen te doen verrichten zonder deelneming 
van de gemeenten in enigerlei vorm, lijkt ons uitgesloten. De aantasting van 
de gemeentelijke autonomie op dit punt laten we dan hier maar onbesproken. 

Het is mogelijk, dat de doelmatigheid in een enkel geval er toe kan 
leiden, dat gemeenten, industrieën en waterschappen in samenwerking 
deze taak vervullen: centralisatie van de afvalwaterzuivering in een be
paald gebied; een breken met de toestand, dat verschillende gemeenten 
en industrieën ieder op eigen houtje op dit terrein veel of weinig doen; 
men verwacht van deze bundeling van krachten financiële en organisa
torische voordelen. 

Een op dit terrein deskundig man als ir. J. W. G. Bolomey, directeur 
van gemeentewerken van Den Haag, waarschuwt evenwel tegen over
dreven verwachtingen. 

In het tijdschrift Publieke Werken 44) zet hij uiteen, dat koppeling 
van installaties slechts in enkele gevallen voordelen zal opleveren. Het 
transporteren van rioolwater is duur. Hij memoreert de aantasting van 
buizen, het optreden van gasbellen, de kostbare persleidingen en de kosten 
van het persen. Arbeidskrachten zijn er ook niet veel te besparen, daar 
al deze installaties automatisch werken. Terecht attendeert de heer Bolomey 
bovendien op het gevaar, dat uitvoering en controle vermengd zullen 
worden. 

Inmiddels is men in een enkel geval toch de weg van de samenwerking 
van belanghebbenden opgegaan. Die samenwerking - als men tenminste 
wil samenwerken op voet van gelijkheid - moet onder het huidige wette
lijke bestel dan in de vorm van een tot dit doel te stichten waterschap ge
vonden worden. 

Mr. Th. A. J. Vosters 415) vindt de waterschapsvorm ook op doelmatig
heidsgronden de meest gewenste. Een reeds bestaand stelsel van wetgeving 
legt immers de bevoegdheden vast. 

Daar staat dan tegenover, dat een commissie ter bestudering van de 
afvalwaterzuivering in het hoogheemraadschap van Rijnland in haar 
onder dagtekening van 16 juni 1954 uitgebrachte rapport de stichting 
van een apart zuiveringschap (in de vorm van een waterschap) afwij st: 
"Afgezonderde beheren door twee gescheiden diensten kunnen, ook met 
de beste wil aan weerszijden, niet dan bemoeilijking en vertraging, zo 
geen spanning en verdeeldheid, baren." 

Zuiveringschappen in de vorm van waterschappen kent men thans in 
Noord-Brabant en Limburg. Voorbeelden zijn Het Stroomgebied van de 
Dommel en het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek. 

De bestuurssamenstelling van het eerste ziet er als volgt uit: tien ver-

44) ]. G. w. Bolomey, Een teleurstellend rapport, in: Publieke Werken, oktober 1954. 
45) Mr. Th. A. ]. Vosters, De plaats van de gemeente in het zuiveringschap, in 

Bestuurswetenschappen, maart 1954. 
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tegenwoordigers Van de industriële vervuilers (aangewezen door de Kamer 
van Koophandel), tien vertegenwoordigers voor de huiselijke vervuilers 
(aangewezen door de gemeenten), tien vertegenwoordigers aangewezen 
door de ingelanden. 

Het zuiveringschap startte op 1 januari 1950. Reeds in 1953 schreven 
de werkgeversbonden en de samenwerkende Kamers van Koophandel en 
Fabrieken een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat, waarin 
o. a. de volgende passage voorkomt: "Hier werd een pad betreden, dat 
ook onze Kamers aanvankelijk ongevaarlijk waanden, maar dat, naar
mate men het verder bewandelt, of - voor wat het bedrijfsleven betreft 
_ er verder op gedreven wordt, vol uiterst zware en bedenkelijke hinder
nissen blijkt te liggen." 

Een zuiveringschap, zoals dat van het Stroomgebied van de Dommel 
is slechts op verantwoorde wijze realiseerbaar, wanneer de waterstaat
kundige taak van het (voormalige) waterschap niet al te veel om het lijf 
had. Zodra dit wel het geval is, stuit men op de bezwaren, die neergelegd 
zijn in de door ons geciteerde passage uit het rapport van de commissie 
in Rijnland. 

Deze commissie adviseerde dan ook niet tot een apart zuiveringschap. 
Hoe realiseert men dan de financiële en organisatorische voordelen, die 
volgens deze commissie aan een coördinatie van boezembeheer en zuive
ring verbonden zijn? De commissie komt tot een zeer eenvoudige oplos
sing. Het hoogheemraadschap van Rijnland zal - als het commissie
voorstel gerealiseerd wordt - als nieuwe taak op zich nemen het zuiveren 
van afvalwater. Men noemt deze oplossing aantrekkelijk, omdat Rijnland 
het peil op de boezem beheert en in die peilbeheersing verschillende moge
lijkheden zitten om het boezemwater te verversen. Als staaltje van een 
en ander moge de mededeling gelden, dat telkenjare op 1 en 2 oktober het 
gemaal van Rijnland bij Katwijk in werking wordt gesteld om de 
3 oktober-feesten in Leiden in een niet kwalijk-riekende atmosfeer te 
kunnen vieren. 

Men wil dus boezemwater en afvalwaterzuivering in één hand brengen, 
opdat op deze wijze de voordelen, die het beheer van Rijnlands boezem 
ten aanzien van afvalwaterverzorging kan hebben, bereikt worden. De 

. gemeenten en de industrieën zouden dan deze werkzaamheden van afval
waterzuivering uit handen kunnen gaan geven. Onder bepaalde voor
waarden kunnen ze het ook zelf blijven doen. 

De heer Bolomey wees er op, we hebben het al aangehaald, dat men 
de te behalen voordelen niet moet overdrijven. Zijn kritiek richtte zich 
juist tegen dit rapport. 

En dan nog blijft er een belangrijke zaak over. Hoe realiseren de ge
meenten hun invloed op de gang van zaken? Niet - aldus de commissie 
_ door ze in volle rechten in het hoogheemraadschap op te nemen. 
"Het is niet aanbevelingswaardig en ook niet noodzakelijk, met het oog 
op deze taak alléén in de normale bestuursorganen van het Hoogheem
raadschap wijziging te brengen." 

Men stelt dan het navolgende voor: er komt een commissie van bijstand 
voor het bestuur van Rijnland, in welke commissie de gemeenten en de 
industrieën vertegenwoordigd zullen zijn. Langs deze weg kunnen zij 
dan hun belangen in Rijnland tot gelding brengen. 
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De commissie heeft waarschijnlijk aangevoeld, dat door de gemeen
telijke bril bezien deze oplossing wel magertjes moet aandoen. Zij wijst 
er namelijk op, dat indien men het aparte zuiveringschap afwijst, er in 
feite alleen maar deze mogelijkheid overblijft, want de wetgever verbiedt 
het aangaan van een gemeenschappelijke regeling te dezer zake tussen 
Rijnland en de betrokken 50 gemeenten. Daar zit dan ook het manco in 
de huidige situatie. 

"Het waterschap moet niet zichzelf tot zuivering van het afvalwater 
zetten, maar het moet zijn aandeel in het belang van de zuivering in
brengen in een met anderen aan te gane gemeenschap. Niemand ont
kent, dat hij, voor wiens rekening de kwantiteit van het water komt, uiter
mate betrokken is bij de kwaliteit ervan. Welnu, de relaties kunnen aan 
bod komen in een door alle partijen tot stand gebracht publiekrechtelijk 
lichaam, gegrond op een aan deze behoeften aangepaste wet gemeenschap
pelijke regelingen. In zo'n publiekrechtelijk lichaam kan het waterschap 
zichzelf blijven en toch met andere.n in vruchtbare relatie treden" 46). 

Wij kunnen er ons onder één bepaalde reserve in vinden. Die reserve 
is: alleen wanneer deze samenwerking duidelijk voordelen in zich bergt. 
Zijn die niet of niet duidelijk aanwijsbaar dan late men de zuivering van 
afvalwater daar waar ze is. 

Samenwerking van gemeen'te en waterschap 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen biedt brede perspectieven voor 

de samenwerking tussen bestuurslichamen. De mogelijkheden van samen
werking met anderen zijn voor de gemeenten bij deze wet van 1 april 1950 
aanmerkelijk uitgebreid. De wet schept de mogelijkheid tot samenwerking 
op publiekrechtelijke basis tussen: 

a. gemeenten, 
b. provinciën, 
c. gemeenten en provinciën, 

deelneming aan een regeling als bedoeld onder a, b en c door 
d. het rijk, 
e. andere openbare lichamen (bv. Kamers van Koophandel en Fa

brieken), 
f. bepaalde privaatrechtelijke, rechtspersoonlijkheid bezittende licha

men (kruisverenigingen, woningbouwverenigengen, schoolbesturen e.d.). 
Een respectabel lijstje van mogelijkheden dus, waarin wij evenwel mis

sen de waterschappen, veenschappen en veenpolders. Deze zijn in de 
artikelen 30 en 32 buiten de werkingssfeer van de wet gesloten. Geen 
mogelijkheid tot samenwerking tussen gemeente en waterschap dus? Men 
onderscheide hier goed. 

Geen samenwerking tussen gemeente en waterschap in de zin van 
deze wet! 

Samenwerking op enkele andere manieren is wel mogelijk. Wij wezen 
op de in Noord-Brabant gestichte dijkschappen, waarin de binnen de om
ringing liggende gemeenten en waterschappen samenwerken. Samen
werking in de vorm van een waterschap dus. Aangezien waterschappen 
door de Staten gereglementeerd worden, kan men deze vorm ook om-

46) B. de Goede in: De Nederlandse Gemeente, d.d. 23 januari 1959. 
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schrijven als: opgelegde, door de Staten geregleJ;l1enteerd samenwerking. 
De gemeente, die een bepaalde status heeft, wordt getrokken in de 

sfeer van het waterschap, dat een andere status heeft. Deze vorm van 
samenwerking is niet een ontmoeting op een neutraal middenterrein, maar 
een trekken van de gemeente op het waterschappelijke. 

Dat gemeenten en waterschappen - buiten de waterschapsvorm om -
nog andere mogelijkheden hebben om een gemeenschappelijke regeling 
aan te gaan, blijkt uit de Waterstaatswet 1900 47). Die regelingen kunnen 
betrekking hebben op bemaling, waterinlaat, wateruitlaat, peilhandhaving, 
waterverversing, lozing, wegonderhoud enz. In het kort gezegd: gemeen
schappelijke regelingen op het gebied van waterstaatswerken. 

Op deze regelingen steunende commissies kunnen als overleg-orgaan 
goede diensten bewijzen, ze kunnen zelfs nog met enig beheer belast 
worden, maar van overdracht of delegatie van de specifieke overheidstaak 
kan geen sprake zijn. 

Aan de hierboven genoemde mogelijkheden van samenwerking tussen 
gemeenten en waterschappen zouden nog enkele weinig betekenende kun
nen worden toegevoegd. Wij laten het bij de gegevene. Vast staat in ieder 
geval, dat samenwerking in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Rege
lingen uitgesloten is. 

Waarom? De Memorie van Toelichting geeft twee argumenten: 
a. dit probleem vereist nadere bestudering; 
b. de behoefte hieraan heeft zich tot dusver niet duidelijk doen ge

voelen. 
Tegenover het laatste argument stellen wij, dat die behoefte zich wel 

doet gevoelen. De motivering kan men door dit gehele artikel heen vinden. 
Het eerste argument zou een mens kunnen doen glimlachen. Toen in 

1895 - meer dan een halve eeuw geleden - de Keurenwet aan de orde 
was, werd er van de zijde der Kamer op gewezen, dat dit een goede 
gelegenheid was om "voorschriften te geven, die, als de belangen ineen 
zouden grijpen, een vruchtbare samenwerking tussen gemeente en water
schap zouden waarborgen". 

De regering wilde daar in 1895 maar niet een, twee, drie in treden. 
Zij was van mening, dat hier nadere studie vereist werd. De "studenten" 
op Waterstaat hebben inmiddels grijze baarden gekregen maar zij zijn 
op dit punt nog altijd niet uitgestudeerd. Een pleidooi aan de Nederlandse 
natie om alle storende geluiden in de buurt van het departement achter
wege te laten, is hier zeker op zijn plaats, want het wordt tijd, dat deze 
studie naar haar voltooiing gaat groeien. 

Niet ontkend kan worden, dat de regering een aantal jaren na het 
verschijnen van bovenbedoelde Memorie van Toelichting haar afwerend 
standpunt aanmerkelijk minder apodictisch toegelicht heeft. Dat geschiedde 
in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij de behandeling 
van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1957. 

"De vraag, waarom het hier gaat, is, of het gewenst is voor de be
hartiging van waterstaatsbelangen, welke aan waterschappen is opge
dragen, een andere vorm te kiezen dan die van het waterschap zelf." 

"Zou een andere vorm worden gekozen, dan zou het overnemen van 

47) Art. 19, sub A; VI, en art. 38. laatste lid. 
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regelen met betrekking tot de waterstaatswetgeving niet alleen wenselijk 
blijken, maar voor het overgrote deel ook noodzakelijk zijn, teneinde het 
toezicht en het oppertoezicht, dit laatste onder verantwoordelijkheid van 
de minister van Verkeer en Waterstaat, te verwezenlijken." 

"Het in het leven te roepen lichaam zou in feite een waterschap zijn, 
waarop het voor waterschappen geschreven recht in beginsel van toe
passing zou moeten zijn, zonder echter de status van waterschap te be
zitten." 

De hoeksteen onder deze redenatie vindt men in de allereerste zin: 
het gaat over de behartiging van waterstaatsbelangen. Hieromtrent zijn 
twee dingen op te merken. 

De wens tot samenwerking wordt aan gemeentelijke zijde meestal niet 
ingegeven door de aanwezigheid en de voelbaarheid van het directe 
waterstaatsbelang, maar door de zorg om zaken (industrie, scheepvaart, 

~ volksgezondheid, natuurschoon, recreatie, vreemdelingenverkeer), die in 
het verlengde van dat waterstaatsbelang liggen. Bij de behartiging van 
deze belangen stuit men weliswaar op waterstaatkundige elementen, maar 
deze staan toch niet zodanig in het centrum, dat men zich daarom angst
vallig aan het oude vertrouwde waterschappenschema zou moeten houden. 
Klampt men zich daar wel aan vast, dan praat men in het waterschap 
op de duur met de ons reeds bekende allen over het evenzeer bekende alles. 

De tweede opmerking ontlenen we aan het door De Goede geschreven 
boekje Gemeente en Waterschap. Met het voorbeeld van het industrie
schap toont hij aan, dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling kun
nen treffen ter behartiging van bepaalde belangen' dier gemeenten en dat 
daarbij in aanzienlijke mate het belang van een waterschap kan zijn be
trokken, ook zonder dat de gemeenschappelijke regeling zelf de behartiging 
van waterstaatsbelangen tot doel heeft. 

Het waterschap staat buiten op grond van de wet. Het waterschap zou 
binnen moeten staan om van de aanvang af - niet alleen aan het einde' 
van de rit tot handhaving van de verbodsbepalingen der keur - bij de 
zaken betrokken te worden. 

Het zou toch wel een geestelijke reuzenzwaai vereisen om tot de vol
gende constructie te komen: omdat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
deelneming, van waterschappen verbiedt worde het industrieschap (dat 
niet de behartiging van waterstaatsbelangen tot doel heeft) in de vorm 
van een waterschap gegoten. 

Wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen lijkt ons meer 
voor de hand liggen. Tot het maken van de reuzenzwaai toonde de heer 
Dolk zich, in principe althans, bereid op het reeds eerder door ons ge
noemde congres van de Unie van Waterschapsbonden : "Samenwerking 
op de voet van de wet van 1950 zou steeds waterstaatsbelangen moeten 
betreffen, want andere belangen regarderen het waterschap niet. Dit komt 
hierop neer, dat een gemeenschappelijke regeling in de gespecialiseerde 
waterschapstaak bressen kan schieten. Het is mijn overtuiging, dat der
gelijke bressen onaanvaardbaar zijn." Alleen als men zich op een strikt 
eenzijdig waterschapsstandpunt stelt, kan men tot de - althans in haar 
algemeenheid - onhoudbare stelling komen, dat het bij een gemeenschap
pelijke regeling tussen gemeente en waterschap alles 18-karaats-water
staat zou zijn wat de klok slaat. 
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Er is in het verleden ook gewerkt met het argument van de juridische 
onmogelijkheid om de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dusdanig te 
wijzigen, dat gemeenten en waterschappen kunnen samenwerken. 

Men redeneerde dan als volgt: zulk een gemeenschappelijke regeling 
raakt de inrichting van een waterschap; deze is evenwel aan de Staten 
voorbehouden. 

Nu draagt de grondwet inderdaad aan provinciale staten het oprichten 
en reglementeren van de waterschappen op. 

Het is dus maar de vraag of dit een exclusieve opdracht is. Ze is in 
het verleden met ja 48) en met neen 49) beantwoord. Bij de behandeling 
van de Deltawet in de Tweede Kamer is deze oude strijdvraag uitvoerig 
aan de orde geweest. De regering .nam met de overgrote meerderheid 
van de Kamer - alleen prof. Romme en acht fractiegenoten stemden om 
deze reden tegen de wet - het standpunt in, dat uit de grondwet niet 
valt te lezen, dat de bevoegdheid van de Provinciale Staten ten opzichte 
van de waterschappen een zó exclusieve is, dat zelfs de wetgever daar 
niets tegenover zou kunnen doen. 

Staatsrechtelijke bezwaren zijn noch door de regering noch door de 
Kamer aanvaard. Verhindering in dit opzicht bestaat er dus niet. 

De· minister van Verkeer en Waterstaat heeft in de schriftelijke stukken 
bij de begrotingsbehandeling voor 1957 - wij citeerden er reeds eenmaal 
uit - de deur ook niet geheel dicht geslagen. 

"Een andere vraag zou zijn of en in hoeverre een samenwerking te 
overwegen ware, waarbij de mogelijkheid van het in het leven roepen 
van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bovenbedoeld wordt 
uitgesloten." 

De praktijk kent tweeërlei vorm, waarin de samenwerking gegoten 
kan worden: a. het scheppen van een rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam (die vorm wijst de minister af); b. de vorming van een com
missie van oorlog of uitvoering (deze mogelijkheid snijdt hij niet bij 
voorbaat af). De gedachte is reeds eerder gelanceerd door mr. dr. R. H. 
Baron de Vos van Steenwijk 60). Hij wijst er op, dat de oprichting van 
een nieuw waterschap (ter realisering van de samenwerking tussen ge
meente en waterschap) een betrekkelijk zware maatregel is en dat er 
tal van onderwerpen zijn waarbij met een eenvoudiger regeling' het best 
in de behoefte zal worden voorzien. 

"Het verdient aanbeveling enkele wettelijke bepalingen in het leven 
te roepen, welke een dergelijke samenwerking uitdrukkelijk toekennen. 
Daarbij zou dan in afwijking van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
geen orgaan of rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in het leven mogen 
worden geroepen, maar hoogstens de bevoegdheid worden gegeven een 
commissie te vormen, welke met de uitvoering van de te treffen r~geling 
wordt belast." 

lnderdaad is dit een suggestie, die de bestaande verstarring op dit punt 

48) Mr. A. ]. C. Schilthuis in de vergadering van 29 mei 1953 van de Vereniging 
voor Administratief Recht. 

49) Prof. mr. C. W. van der Pot volgens het in De Nederlandse Gemeente van 
2 oktober 1953 opgenomen resumé van zijn inleiding voor het Landelijk Contact
orgaan van Gemeentesecretarissen. 

60) Mr. dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk: Gemeente en Waterschap, in: 
De Nederlandse Gemeente d.d. 11 december 1953. 
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kan doorbreken. Het moge dan zo zijn, dat deze organen van overleg 
en uitvoering geen bevoegdheid hebben om belastingen te heffen of om 
door straf of politiedwang te handhaven verordeningen te maken (veelal 
zal men te dezer zake wel op de eigen bevoegdheden van de partners 
terug kunnen vallen), in zeer vele gevallen zullen ze een middel kunnen 
zijn om de zich voordoende problematiek op te lossen. 

Veel zal daarbij afhangen van de wettelijke uitwerking van een en 
ander, uit den aard der zaak binnen het gestelde bestek 61). 

Een wettelijke uitwerking, die naar onze mening ondergebracht zal 
moeten worden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een wette
lijke regeling, die gebaseerd moet zijn op vrijwilligheid aan weerskanten. 
Van een artikel, dat zulk een samenwerking ook opgelegd zou kunnen 
worden, verwachten wij in de praktijk weinig heil. 

Een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in deze 
overigens beperkte zin zou de autonome gemeente de mogelijkheid schen
ken om met het waterschap op basis van vrijwilligheid een eigen samen
werkingsregeling aan te gaan. Het zou de aanvankelijke honorering zijn 
van de stelregel, dat een zich wijzigende belangenverhouding ook in de 
rechtsverhouding tot uiting moet kunnen komen. De voortgaande be
langenverstrengeling is een niet te loochenen feit. Dit verschijnsel ligt 
zeker niet in de eerste plaats voor de verantwoordelijkheid van deze 
bestuurslichamen, het behoort tot de gevolgen van de diep ingrijpende 
sociografische en maatschappelijke wijzigingen, die zich in ons vader
land voltrekken. Maar deze veranderingen, met name de verdichting van 
de samenleving, raken gemeente en waterschap in hun onderlinge ver
houding. 

Aan gemeens~happelijke belangenbehartiging moet vorm gegeven wor
den. Die vorm is thans alleen die van het waterschap. 

De andere mogelijkheid moet mede aanwezig zijn. De mogelijkheid 
nl. voor beide lichamen om in gelijkgerechtigdheid onder handhaving van 
i,eders verantwoordelijkheid samen te werken. 

De bestuurlijke echo van de zich' wijzigende belangenverhouding mag 
noch exclusief in het gemeentehuis noch exclusief in het waterschapshuis 
weerklinken. 

Naast het waterschap - oud of nieuw - worde de mogelijkheid ge
schapen voor deze andersoortige lichamen om elkander te ontmoeten op 
een - om met Groen van Prinsterer te spreken - terrein à part. 

Dit "neutrale" ontmoetingspunt zal moeilijk - op een bij het gewicht 
van de in het geding zijde belangen passende wijze - te scheppen zijn 
als de Wet Gemeenschappelijke Regelingen niet wordt "opengebroken". 

Het is daarvoor, dat wij het pleit willen voeren. 

* 

61) Gedacht kan bijv. worden aan benoeming van de voorzitter van de commissie . 
door Gedeputeerde Staten of de Kroon. 
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Het is een bekend uit Engeland afkomstig gezegde, dat democratie 
betekent: geregeerd worden door dilettantisme. Er is veel stoutmoedigheid 
voor nodig, om het nog vol te houden. 

Er is een tijd geweest, dat men, althans in Nederland, meende, dat 
voor de militaire departementen vakmensen nodig waren.· Een burger
minister voor defensie scheen een waagstuk, althans een uitzondering. 
Maar voor de andere departementen werden ministers gekozen, die zich 
in de volksvertegenwoordiging hadden doen kennen als matu1en met poli
tiek inzicht en werkkracht, met gevoel voor verhoudingen en samen
hangen, dan ook nog wel met een speciale belangstelling voor de zaken, 
die bijzonder bij hun departement aan de orde kwamen. 

Iedereen weet, dat de grote man van de sociale wetgeving is geweest 
minister Talma, een predikant. Maar slechts weinigen herinneren zich, 
dat hij in de tijd van deze historische werkzaamheid aan het hoofd stond 
van het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Het departe
ment van onderwijs is sedert 1922 geleid door een theoloog, daarna drie
maal door een jurist (de laatste maal door mr. Marchant), weer een 
theoloog (dr. Slotemaker de Bruïne) en na de tweede wereldoorlog nog 
eens door een theoloog. Daarbij moet worden opgemerkt, dat een van de 
juristen mr. Terpstra was, die als secretaris van de Schoolraad een 
speciale deskundigheid had verworven. Maar overigens komt met prof. 
Gielen in 1946 voor het eerst een typische onderwijsman aan het hoofd 
van het departement van onderwijs te staan. 

In de derde week van juli werd in de Tweede Kamer een debat ge
voerd, dat meer dan twintig uren heeft geduurd, een debat naar aanleiding 
van de regeringsnota over het te voeren sociaal-economische beleid. 

En wie het debat op de voet heeft gevolgd, is getroffen door de sterk 
specialistische inslag. Het was, alsof we nu eens een keer konden zeggen: 
democratie betekent, dat we geregeerd worden door specialisten. Daarbij 
gaat het· niet allereerst over het feit, dat niet de fractieleiders, maar de 
specialisten van de fracties het woord voeren. Wij denken meer aan de 
inhoud van de debatten. 

Niemand kan ontkennen, dat er een belangrijke koerswijziging aan de 
orde was, met als voornaamste element het streven naar een vriJere 
loonpolitièk. Dat betekent een voorzichtige verlegging van de verant
woordelijkheid naar het georganiseèrde bedrijfsleven. Daarbij zijn be
ginselen in het geding. 

Maar het opmerkelijke was, dat het debat zich niet ontwikkelde tot 
een diepgaand "gesprek" over wat principieel in het geding was. Dit 
kwam mee, doordat de socialisten zulk een debat blijkbaar niet wensten 
en het gehele vraagstuk van de vrijere loonvorming liever zagen als een 
kwestie van beleid, van tijd en gelegenheid. 

Mede daardoor werd het debat sterk geleid in de richting van een 
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discussie tussen experts over een conjunctuurfase, over optimistische en 
minder optimistische prognoses, over de grootte van de te verdelen ruimte, 
over data en volgorde van te nemen maatregelen. 

Het werden soms zeer knappe redevoeringen. Er kwamen grafieken 
bij te pas en tabellen, die als noot in de Handelingen werden opgenomen. 
Het verloop van curven kwam in discussie, waarbij op een bepaald 
moment zelfs de topdeskundigen niet helemaal meer zeker waren van de 
betekenis van elke lijn, door de stafmensen van het Nationaal Planbureau 
getekend. En zij, die geen specialisten waren, verwonderden zich en 
begonnen zich soms te vervelen. 

In verband hiermee mag nog op een ander element worden gewezen. 
Soms scheen het alsof het debat een voortzetting werd van wat in de 
S.E.R. was besproken en door de S.E.R. geadviseerd. Natuurlijk, theo
retisch zegt iedereen: de regering is vrij; het advies van de S.E.R. is 
een zuiver advies; het heeft geen bindend karakter. Maar de neiging 
is héél sterk om niettemin bijna op de toon van een verwijt tot de 
regering te zeggen: waarom hebt gij u verstout, op dit of dat punt van 
het advies van de S.E.R. af te wijken? Of althans: waar zijn uw zwaar
wegende argumenten waarom gij een advies van de S.E.R. niet voor 
100 % hebt gevolgd? Het is heel menselijk: verschillende leden van het 
parlement zijn tevens lid van de S.E.R. (al achtte het vorige kabinet dit 
ongewenst). Maar dit neemt niet weg, dat hier soms een verschuiving 
of verzwakking van verantwoordelijkheden dreigt. 

De vertechnisering van het debat kan ook leiden tot een vertheoreti
sering. Bij het bepalen van het sociaal-economische beleid gaat men uit 
van reeksen van cijfers uit een recent verleden. Maar die cijfers geven 
een dwarsdoorsnee op een bepaald moment en de verdere ontwikkeling 
van de economische situatie is soms heel anders dan we hadden ver
wacht. Het is nog maar een jaar geleden, toen het scheen alsof de inter
nationale zuivelmarkt volkomen was ingestort en er is niettemin, op een 
ook voor deskundigen wat ondoorzichtige manier, een grote, onverwachte 
verbetering gekomen van de situatie. Het is dan ook niet zo heel moeilijk, 
om uit allerlei jaaroverzichten zeer deskundige en wetenschappelijk ver
antwoorde prognoses te halen, die niet zijn uitgekomen. Het debat kan 
dan ontaarden in manoeuvres met cijfers en grafieken, die meer weg 
hebben van theoretische oefeningen met statistische g~gevens, dan van 
een werkelijk beleidsdebat. 

Er komt nog een bezwaar bij. Dat is het bezwaar van de vaktaal. 
Wijlen de heer J. A. de Wilde heeft in de Eerste Kamer daarover eens 
de staf gebroken. 

Men schat niet meer en taxeert zelfs niet meer, maar men quantificeert. 
En er moet vooral een scheutje Engels bij. Anders heeft het debat iets 
aan niveau ingeboet. Er zijn héél weinig deskundigen, die in staat zijn 
en die de moed hebben om in nuchter Nederlands te zeggen, wat zij 
bedoelen. Er zijn iets te veel parlementariërs, die gètypte redevoeringen 
voor zich hebben, in een taal, die sterk herinnert aan een scriptie en 
weinig aan een echte redevoering. 

En dan komt er nog een laatste bezwaar. In allerlei perscommentaren 
wordt dan van het debat een vergroofd en vertekend beeld gegeven. 
Anders is het verslag onleesbaar. De redevoeringen zijn door de sterke 
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detaillering niet samen te vatten. Het verslag wordt licht een al te sub
jectief verhaal, een indruk, een veroordeling. 

Sommige socialistische bladen zijn wel sterk in dit euvel vervallen, 
vooral toen zij hun antipathie tegen staatssecretaris Rooivink gingen ver
werken in hun verhaal. Zo zei een socialistisch commentator voor de 
radio, dat deze mijnheer Rooivink nooit de sterke man vóór de arbeiders 
had kunnen worden en daarom nu de sterke man tégen de arbeiders werd. 

Wij hebben met dit alles een moeilijk vraagstuk aangeroerd. Want wij 
willen niet pleiten voor een oppervlakkige, ondeskundige behandeling van 
de ingewikkelde vraagstukken, die in de regerings.nota aan de orde werden 
gesteld. De zaken worden steeds ingewikkelder. Er zijn honderden ver
borgen samenhangen. Er zijn betwistbare theorieén, die toch gehanteerd 
worden. De theorie heeft altijd een dwingend gezicht. En het is niet 
verantwoord, de zaken op hun beloop te laten en zo van het beleid over 
te gaan tot het avontuur. 

De leider van een vakverbond heeft er evenzeer mee te maken, als hij 
op een kaderdag aan zijn mensen wil uitleggen, hoe de zaken staan, en 
welke actie verantwoord is en welke niet. En wie een eerlijk en verant
woord program van actie wil opstellen, stuit op dezelfde moeilijkheden. 

Er is een niet verantwoorde vereenvoudiging, die leidt naar de dema
gogie. En de leuze kan niet in de plaats worden gesteld van de concreti
sering van weloverwogen politieke desiderata. 

En toch, het blijft een gevaarlijke zaak. Met name, omdat hier het 
vraagstuk van het werkelijk politiek meeleven van het volk in het geding 
is. Het wordt een treurig geval, wanneer de "gewone" man zich tevreden 
moet stelle.n met de suggestie, dat hij of door slechte conservatieven àf 
door brave vooruitstrevenden wordt geregeerd. Of dat hij zich te ruste 
legt met de gedachte, dat "de geleerden" het maar moeten uitmaken. 

Het blijft daarom meer dan ooit noodzakelijk, dat wij blijven trachten 
naar een concentratie op de hoofdzaken, een accentueren en verduidelijken 
van de principiële scheidslijnen; en naar een taal in debat en voorlichting, 
die voor de meelevende kiezer niet onverstaanbaar is. 

En dat is alleen mogelijk, wanneer er in de politiek plaats en achting 
is voor de man of de vrouw, die niet bekend staat als een expert, als een 
gespecialiseerde deskundige, maar die de geesten weet te beproeven, de 
tekenen der tijden te verstaan, en die de intuïtie heeft gesterkt door ge
spannen belangstelling, die hem in staat stelt, om mee te doen, en mee 
te leiden. Dan is er ook in de toekomst in de politiek plaats voor mensen, 
zoals er in het verleden telkens zijn geweest, mensen wier "opleiding" 
men vergeet, omdat zij boeiend en belangrijk zijn in wat zij vandaag 
betekenen. 

Zulk een man heeft dezer dagen na een zeer eervolle staat van dienst 
het politieke terrein verlaten. De vice-voorzitter van de Raad van State, 
dr. A. A. L. Rutgers, is afgetreden, omdat hij de leeftijd van vijf en 
zeventig jaren heeft bereikt. Zijn werk was in de laatste jaren verre van 
het timmeren aan de weg. Maar zijn positie was onomstreden en hij 
was een adviseur van de Kroon met een bijzondere stijl en een groot 
gezag. Een man ook, en daarom waarderen wij hem bijzonder, die door 
zijn warme belangstelling voor de zending en door zijn eenvoudig uit-
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komen voor zijn geloof iets liet merken van de grond van zijn bestaan. 
Een man van algemene politieke eruditie. Hoe weinigen zijn er, die weten, 
dat hij door zijn studie een bioloog en landbouwdeskundige was en als 
zodanig in Indië zijn werk is begonnen? 

Talma, de predikant, Idenburg, de genie-<lfficier, Rutgers, de man van 
's Lands Plantentuin, het werden nooit politieke experts in specialistische 
zin. Maar ongelukkig het land en zijn politiek, waar op den duur juist 
voor zulke figuren maar weinig plaats meer zou zijn. 

* VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Door verlaging van mijn wachtgeld kom ik beneden de welstandsgrens 
van f 6900,-. Dit heeft tot gevolg, dat thans een ziekenfondspremie 
op het bedrag van mijn wachtgeld in mindering wordt gebracht. Daar 
ik vroeger reeds vrijwillig een ziektekostenverzekering had gesloten en 
daar ik bovendien niets gevoel voor dwang, heb ik verzocht buiten het 
ziekenfonds te mogen blijven. Hoewel zulk een ziekenfondsverzekering 
- mede in verband met niet onbelangrijke inkomsten die ik uit anderen 
hoofde ontvang - voor mij beslist niet noodzakelijk is, kan ik daaraan 
blijkbaar toch niet ontkomen. 

Gaarne zou ik in Anti-Revolutionaire Staatkunde antwoord willen ont
vangen op de vraag, of de a. r. fracties zich destijds tegen de invoering 
van bedoelde dwang hebben verzet en of men naar uw mening op grond 
van het a.r.beginsel niet moet trachten aan dit stelsel van verplichte 
ziekenfondsverzekering een einde te maken. 

ANTWOORD: 

De verplichte ziekenfondsverzekering - strikt genomen bestaat er 
"slechts" een verplichting tot betaling van premie! - is in ons land niet 
met medewerking van bepaalde fracties tot stand gekomen, want zij is 
een gevolg van het Ziekenfondsenbesluit, dat met ingang van 1 november 
1941 in werking is getreden en dat onder druk van de bezettende macht 
is tot stand gekomen. Voordien is men er, ondanks verscheidene pogingen 
daartoe, niet in geslaagd een wettelijke regeling in te voeren. 

Als ik het goed zie, doet zich na de tweede wereldoorlog de situatie 
voor, dat niet velen de toestand van vóór 1941, toen er dus geen enkele 
reglementering van het ziekenfondswezen bestond, terugwensen. V rij 
algemeen is men van de noodzaak van een wettelijke regeling overtuigd. 
Maar over de vraag wat zulk een regeling zou moeten inhouden bestaan 
de meest uiteenlopende opvattingen. Een van die geschilpunten betreft 
het door u aan de orde gestelde onderwerp, te weten het vraagstuk van 
de vrijwillige of verplichte ziekenfondsverzekering. Dit vraagstuk is echter 
niet los te maken van andere vragen op dit terrein, bv. die van de 
organisatievorm en de financiering van de verzekering, de vraag of 
premie naar draagkracht moet worden geheven enz. Om twee voorbeelden 
te noemen: a. het zal uiterst moeilijk zijn om in geval van een vrij
willige verzekering nog een bruikbare methode te vinden voor een premie-
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heffing naar draagkracht; b. een ziekenfonds zal ook bij vrijwillige ver
zekering niet de zg. slechte risico's mogen uitsluiten. Het gaat hier dus niet 
om de afschaffing of invoering van een enkele maatregel, maar het oog 
dient te worden gericht op een stelsel van regelen die op elkaar moeten 
zijn afgestemd. 

Alleen uitgaande van het (antirevolutionaire) standpunt, dat de zorg 
voor de gezondheid allereerst een zaak is van persoonlijke verantwoorde
lijkheid, verdient een vrijwillige verzekering zonder meer de voorkeur. 
Maar hiermede is niet alles gezegd. Evenzeer vloeit uit het a. r. standpunt 
voort, dat de overheid - zowel uit een oogpunt van wrg voor de volks
gezondheid als voor het scheppen van rechtszekerheid voor de burgers -
zo nodig maatregelen moet treffen opdat iedere burger die medische 
verzorging kan krijgen welke hij behoeft. Onder bepaalde omstandigheden 
kan dit m. i. betekenen, dat een ziekenfondsverzekering verplicht moet 
worden gesteld. De vraag is echter, of zich thans zulke omstandigheden 
voordoen. Dat is niet gemakkelijk uit te maken o. a. omdat nu reeds vele 
jaren een verplichting van kracht is. Wie kan bv. zeggen, hoe groot het 
aantal zal zijn van degenen, die zich niet vrijwillig zullen verzekeren 
na een afschaffing van de verplichting daartoe? Dat in deze tijd voor per
sonen. met een betrekkelijk laag inkomen een verzekering voor een 
moderne" medische verzorging noodzakelijk is, lijkt toch wel duidelijk. 

Met het bovenstaande heb ik willen betogen, dat de zaak met een sim
pele afschaffing van de verplichte verzekering niet kan worden opgelost. 
De overheid zal na juridische afweging van alle bij haar optreden in 
dezen betrokken belangen een regeling moeten vaststellen. Of er aldus 
een stelsel tot stand kan komen, berustend op de basis van een geheel 
vrijwillige ziekenfondsverzekering, vermag ik momenteel niet te be
oordelen. 

Voor een verdere bestudering van dit vraagstuk moet ik u verwijzen 
naar de litteratuur welke hierover na de tweede wereldoorlog is ver
schenen, waaronder het Rapport inzake wettelijke regeling van het $Ïeken
fondswezen van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij. 

J. H. P. 
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MR. C. J. VERPLANKE 

Het vraagstuk van de verstrekking van overheidssubsidie bij de bouw 
van kerken is nog steeds niet opgelost. Over de staatsrechtelijke t0e
laatbaarheid werd beslist bij het bekende Koninklijke Besluit van 9 augus
tus 1954 1

), waarbij het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
de gemeente Nijmegen niet toe te staan subsidie te verlenen in de kosten 
van de bouw ener r.k. kerk, werd vernietigd en waarbij o.m. werd over
wogen "dat het verlenen van subsidie door een gemeente voor de bouw 
van een kerk niet in strijd is met enige wettelijke bepaling". Over de 
politieke ziJde van de zaak is echter het laatste woord nog niet ge
sproken. 

Waren er voor 1954 reeds tal van gemeenten in Noordbrabant en 
Limburg, die subsidies verleenden, na het K.B. van 1954 ging ook be
noorden de Moerdijk het hek van de dam: tenminste een dertigtal ge
meenten ging tot subsidieverlening over, de een incidenteel, de ander 
krachtens een door de raad vastgestelde algemene regeling. 

De discussie over de politieke wenselijkheid kwam echter pas goed 
op gang na het in april 1[957 uitgebracht rapport van de staatscommissie
Sassen, die de haar voorgelegde vraag, of landelijke richtlijnen voor de 
subsidiëring van kerkbouw aanbeveling zouden verdienen, bevestigend 
beantwoordde. Het oordeel over dit rapport was in onze kring allerminst 
eenstemmig: onder de voorstanders schaarden zich prof. mr. r. A. Diepen
horst 2), de heer H. A1gra 3) en prof. dr. K. Dijk, weliswaar van ouds 
her strijder tegen overheidssubsidies aan kerkelijke en aanverwante activi
teiten, maar thans mede-ondertekenaar van het rapport en als zodanig 
voortdurend bezig waardering voor zijn niet algemeen begrepen visie 
te wekken 4); onder de tegenstanders kon men prof. dr. H. N. Ridderbos 5) 
aantreffen. 

In februari 1958 verscheen de eerste reactie uit de kring van de 
officiële adviesorganen der politieke partijen. Het College van Advies 
der Anti-Revolutionaire Partij bracht een rapport over het vraagstuk uit, 
waarin eenstemmig de verstrekking van overheidssubsidie bij kerkbouw 
werd afgewezen. Dat dit rapport in eigen kring geen onverdeeld onthaal 
ondervond, is na het vorenstaande duidelijk. De hoofdredacteur van 

1) Administratieve en Rechterlijke Beslissingen 1954, blz. 603. 
2) Trouw van 20 juli 1957. 
3) Friesch Dagblad van 22 augustus 1957. 
4) Zo in Centraal Weekblad van 2 november en 14 december 1957 en van I, 8 en 

15 februari 1958. 
5) Gereformeerd Weekblad van 1 november 1957. 
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Trouw 6
) en prof. dr. H. N. Ridderbos 7) begroetten het met instemming; 

dr. W. P. Berghuis kon zich, zo al niet met de argumentatie, dan toch 
in belangrijke mate met de conclusie verenigen 8); de hoofdredacteur van 
De Rotterdammer 9) was er daarentegen niet onverdeeld gelukkig mee, 
evenmin als de vele antirevolutionaire gemeentebestuurders, die reeds 
aan het verstrekken van een gemeentelijk subsidie hadden meegewerkt 
dan wel, ondanks het rapport, alsnog aan zulk een verstrekking mede
werkten. 

De tweede politieke partij, die zich terzake liet adviseren was de Partij 
van de Arbeid. Een door de Dr. Wiardi Beckmanstichting ingestelde 
en door haar met een secretaris geëquipeerde commissie, bestaande uit 
de protestants-christelijke heren mr. G. E. van Walsum (voorzitter), 
ds. L. H. Ruitenberg en N. Stufkens, het rooms-katholieke Tweede Kamer
lid J. Reehorst, de humanisten H. van Es, dr. G. Stellinga en dr. Th. W. 
van Veen en de vrijzinnige socialist H. Molendij~, bracht een rapport 
uit, dat in juli j.1. werd gepubliceerd. 

Het is begrijpelijk, dat naar dit rapport met belangstelling werd uit
gezien door hen die politiek geïnteresseerd zijn. Dat de K.V.P. het voor
stel van de commissie-Sassen zou steunen, was voldoende duidelijk en 
lag ook in de lijn van haar - in het zuiden des lands reeds voldoende 
tot uiting gekomen - visie op de verhouding van kerk en staat. Ten 
overvloede had prof. Romme \10) zijn principiële instemming met het 
rapport-Sassen al betuigd. 

Maar hoe zou men in socialistische kring oordelen? Van eensteminig
heid was daar immers tot nu toe al evenmin sprake als bij de antirevoluti
onairen. Dr. Th. W. van Veen had zich in SocWlisme en Democratie'-1) 
een gematigd voorstander betoond, evenals Het Vrije Volk 12) (waarvan 
dr. Van Veen adjunct-hoofdredacteur is); ds. L. H. Ruitenberg :13) ging 
veel verder en juichte subsidiëring toe, daarentegen betuigde Fedde 
Schurer, eveneens protestants-christelijk lid van de P.v.d.A., zijn hartelijke 
instemming met het afwijzend rapport van het College van Advies der 
Anti-Revolutionaire Partij 14), liet F. J. Goedhart, socialist pur sang, 
blijken, dat hij niets voor het voorstel der commissie-Sassen voelde 15), en 
gaf mr. G. E. van Walsum in zijn kwaliteit van burgemeester in een 
nota aan burgemeester en wethouders van Rotterdam ;16) te kennen, dat 
hij uitermate beducht was voor een regeling van algemene strekking en 
zich liefst zou willen beperken tot subsidiëring van kerkbouw uitsluitend 
in nieuwe stadswijken. ~ 

Welnu, het rapport is er thans en zowel mr. Van Walsum als ds. Ruiten-

6) In de nummers van 2 en 3 april 1958. 
7) Gereformeerd Weekblad van 6 april 1958. 
8) Nederlandse Gedachten van 29 maart en 5 april 1958. 
9) In het nummer van 29 maart 1958. 
10) De Volkskrant van 23 november 1957. 
'U) In het nummer van november 1957. 
12) In het nummer van 9 april 1958. 
13) Het Vrije Volk van 1 december 1956. 
14) De Friese Koerier van 1 april 1958. 
1.5) Het Parool van 6 oktober 1958. 
16) Nota van 22 augustus 1957, door burgemeester en wethouders op 24 september 

1957 toegezonden aan de gemeenteraad (Verzameling 1957, volgnr. 233, litt. a, A.Z. 
nr. 7486 j). 
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berg, hoewel aanvankelijk ver van elkaar staand, hebben het ondertekend, 
terwijl zowel dr. Van Veen, als oud-S.D.A.P.ers als de heren Molendijk 
en Van Es er zich ook in hebben kunnen vinden. Aan dit rapport mogen 
de hiernavolgende beschouwingen worden gewijd. 

In een inleidend hoofdstuk wordt een summier, maar objectief historisch 
overzicht van het vraagstuk gegeven. Een tweede hoofdstuk handelt over 
de scheiding van kerk en staat, waarin - eveneens summierlijk - op 
historische gronden wordt vastgesteld, dat het onderhavige vraagstuk geen 
verband houdt met de scheidingsformule, en waarin het staatsrechtelijk 
uitgangspunt van het hiervoren genoemde K.B. van 9 augustus 1954 voor 
de verdere studie wordt aanvaard. 

De kern van het rapport is gelegen in het derde hoofdstuk, handelende 
over de rechtsgrond voor de subsidieverlening. Drie elementen worden 
onderscheiden in de grondslagen van het subsidiebeleid van de overheid. 

AIIereerst ziet de commissie het als de taak der overheid, het algemeen 
welzijn te behartigen en te beschermen. Daarin ligt dan de rechtsgrond 
voor het subsidiëren van particuliere organisaties, die zaken van open
baar belang (gezondheidszorg, maatschappelijk werk enz.) behartigen. 
Met deze omschrijving kan dezerzijds wel worden ingestemd, al zouden 
er bij nadere uitwerking van het begrip "algemeen welzijn" ongetwijfeld 
meningsverschillen naar voren komen. 

Vervolgens wordt het plicht der overheid geacht, sociale zekerheid te 
betrachten. Dat zou dan de rechtsgrond zijn voor het subsidiëren van 
activiteiten ten behoeve van het minder draagkrachtige deel der bevolking. 
Hier hebben we te maken met een orthodox-socialistische visie. De ideo
logie van de sociale zekerheid is, hoewel ze onderschreven wordt door de 
Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de P.v.d.A., allerminst 
bijbels. De Bijbel leert ons, onze zekerheden elders te zoeken. De leer 
van de verantwoordelijkheid van de staat voor de verwerkelijking en 
handhaving van het recht op sociale zekerheid - een grondrecht nog wel I 
-, zoals deze wordt gehuldigt in art. 24 van het beginselprogram van de 
P.v.d.A., is een politieke mythe, die volstrekt in strijd is met de ootmoed, 
die van de Christen wordt gevraagd. Jesaja 33 : 15 belooft zekerheden 
aan hem die naar Gods geboden luistert. Dat wil niet zeggen, dat de 
overheid voorzover het op haar weg ligt, geen sociale rechtwardigheid 
zou behoren te betrachten en dat zij niet tegen bestaansonzekerheid zou 
behoren te strijden. Maar dat is principieel iets anders dan het verschaffen 
van sociale zekerheid en zich voor die verschaffing verantwoordelijk stellen. 

Het subsidiëren van activiteiten ten behoeve van he~ minder draag
krachtige deel der bevolking dient dan ook gebaseerd te zijn op recht
vaardigheidsoverwegingen. En wanneer zulk een subsidie wel de sociale 
"zekerheid" zou verhogen voor een bepaalde groep, maar sociaal onrecht
vaardig zou zijn ten opzichte van de totaliteit der bevolking, behoort het 
achterwege te blijven. 

Tenslotte - en nu wordt het van belang voor ons onderwerp - acht 
de commissie het de taak der overheid, het geestelijk (cultureel) leven te 
beschermen en te bevorderen. Zij kan zich daarbij beroepen op de gelijk
luidende formulering van art. 33 van het beginselprogram van de P.v.d.A. 
en bovendien verwijst zij terecht naar art. 23: de staat behoort zich mede 
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verantwoordelijk te stellen voor het beste geestelijke erfgoed van ons 
volk, en naar art. 32: de partij acht zich mede verantwoordelijk voor de 
ontplooiing van de zedelijke en geestelijke krachten van het gehele Neder
landse volk. 

Ook hier weer de medeverantwoordelijkheid van de overheid I Aan de 
taak der overheid is naar socialistische visie geen principiële grens. Zij 
is medeverantwoordelijk voor de ontplooiing van het gehele leven, zelfs 
van het geestelijk leven. En het hoeft niet te verbazen, dat de commissie 
hieruit concludeert, dat een principiële afwijzing van subsidiëring van 
kerkbouw niet op de uitgangspunten van de Partij van de Arbeid kan 
worden gebaseerd. Wanneer een activiteit immers van openbaar belang 
is - en de commissie-Sassen gaat in haar rapport ook uit van het grote 
"openbaar belang van een krachtig kerkelijk leven" - en deze activiteit 
bovendien nog van geestelijk-culturele aard is - dat is het vlak, waarop 

,men kennelijk de Evangelieverkondiging plaatst I -, dan staat naar 
personalistisch-socialistiscn oordeel niets de subsidiëring principiëel in 
de weg. 

Restte voor de commissie nog de vraag, of het belang van kerkbouw 
algemeen 'genoeg is om ook praktisch voor subsidie in aanmerking te 
komen. Deze vraag wordt met een wonderlijke tautologie beantwoord: 
"Bij de subsidiëring van de bouw van kerken kan nauwelijks betoogd 
worden, dat hier "slechts" bijzondere belangen aan de orde zouden zijn." 
Op de thans logisch te stellen vraag, waarom dit nauwelijks betoogd kan 
worden, volgt echter geen antwoord. Wel wordt er aan toegevoegd, 
dat een groot deel van de behartiging van het algemeen belang heden 
ten dage bestaat uit de verzorging of subsidiëring van talrijke bijzondere 
belangen, zonder welke behartiging het algemeen belang niet goed ge
diend kan worden, maar deze stelling bewijst slechts, dat de commissie 
het begrip "algemeen belang" op een onaanvaardbare wijze interpreteert. 

Algemeen belang is geen optelsom van bijzondere belangen. Het alge
meen belang in statelijke zin kan slechts worden gevonden, wanneer alle 
in geding zijnde bijzondere culturele, sociale, juridische, ethische en 
andere belangen, ongeacht of hun behartiging ten goede komt aan een 
enkeling, aan een groep of aan een ieder, op de juiste wijze tegen 
elkaar worden afgewogen. Alleen dit algemeen belang is object van be
hartiging door de overheid. Geen enkel bijzonder belang behoort als 
zodanig voor subsidiëring in aanmerking te komen in een rechtsstaat. 
Zou zulks wel het geval zijn, dan zou het optreden der overheid gaan 
ten koste van andere belangen. Subsidiëring van enig belang behoort 
juist een einde te maken aan het bijzondere van dat belang. Het wordt 
nu verheven tot algemeen belang. 

Er is echter één bijzonder belang, welks innerlijke aard zich verzet 
tegen verheffing tot algemeen belang, tegen het verkrijgen van een 
publiekrechtelijk karakter: het religieuze belang. Wanneer een vereniging 
of instelling sociale, culturele, paedagogische of andere belangen behar
tigt, kan zij in beginsel voor subsidiëring in aanmerking komen. Haar 
belangen veranderen niet van karakter, indien zij mede voorwerp van 
publiekrechtelijke zorg worden. En de betrokken verenigingen of in
stellingen 'ondergaan geen wezensverandering, indien zij haar inkomsten 
mede betrekken uit de overheidskas. 
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Maar wanneer een vereniging of instelling alleen een religieus belang 
behartigt en dus geen ander zakelijk doel heeft dan de verbreiding van 
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing of bepaalde godsdienstige 
leerstellingen, dan zou zij gedenatureerd worden, indien de volkomen 
private aard van haar belang zou worden aangetast door bemoeienis J 

van buiten. De bijzonderheid van haar belang is namelijk juist gelegen 
in het volstrekt vrijwillig karakter en in de afwezigheid van enige publiek
rechtelijke, d. i. door zwaardmacht getypeerde, bemoeienis. Verheffing 
van haar belang tot algemeen belang door de overheid zou de ont-aarding 
van dit belang betekenen. 

Deze gedachte houdt ten nauwste verband met de leer der souvereiniteit 
in eigen kring. Dat deze leer door de commissie-Van Walsum niet wordt 
aangehangen, behoeft geen verbazing te wekken. Maar dat de commissie 
zich tenslotte ook niet geheel los heeft kunnen maken van de scheppings
werkelijkheid, waarin deze leer is gefundeerd, blijkt uit haar rapport, 
wanneer zij, na betoogd te hebben, dat subsidiëring van kerkbouw voort
vloeit uit de taak der overheid, het geestelijk leven te bevorderen, twee 
pagina's' wijdt aan het gezichtspunt der kerken. Weliswaar komt zij 
dan tot de conclusie, dat de overheid niet geroepen kan zijn na te gaan, 
of subsidieverlening in strijd is met het wezen en de aard van de kerk, 
en dat zij zich heeft neer te leggen bij het oordeel der kerken zelf, 
die blijkens haar subsidie-aanvragen geen strijd aanwezig achten, maar 
het is veelbetekenend, dat zij het nodig achtte op deze zijde van het 
vraagstuk in te gaan. Dit aspect is namelijk o. i. beheersend voor het 
gehele vraagstuk. 

De burgemeester van Rotterdam heeft dat juister gezien dan de voor
zitter der commissie-Van \Valsum. In zijn nota aan het college van 
burgemeester en wethouders maakte hij de volgende opmerking: "Overi
gens ontheft zelfs de grootst mogelijke overeenstemming tussen de kerken 
de overheid niet van haar eigen verantwoordelijkheid. Het is nu eenmaal 
niet de taak van de overheid te prijzen wat groepen van -geïnteresseerden 
prijzen." Inderdaad I 

De overheid heeft haar eigen bevoegdheid, haar eigen verantwoordelijk
heid. Zij kan die leren kennen door zich bij de voortduur rekenschap 
te geven niet alleen van de souvereiniteit in eigen kring van het verband, 
waarover zij gesteld is, maar ook van de souvereiniteit in eigen kring 
der andere samenlevingsverbanden. Zij zal zich hebben af te vragen, 
of haar optreden niet in strijd komt met de interne bestemmingsfunctie 
der samenlevingsverbanden. Voordat zij ingrijpt in het leven van gezin, 
kerk, bedrijf enz., dient zij er zich van overtuigd te hebben, wat het 
wezen en de aard is van gezin, kerk, bedrijf enz. Haar ingrijpell mag 

. immers dat wezen niet aantasten; het mag slechts betreffen de externe 
rechtsverhoudingen, de openbare rechtsbelangen. Zij zal slechts dan een 
rechtsstaat kunnen in stand houden, als zij voortdurend de ordeningen, 
die' in de samenleving zijn neergelegd, naspeurt; als zij weet wat het 
eigene is van de souvereine kringen, die zich in die samenleving voor
doen; als zij zich niet klakkeloos neerlegt bij het oordeel, dat de samen
levingsverbanden over hun eigen taak en bevoegdheid uitspreken. Zo 
is het b.v. haar taak te voorkomen, dat de samenlevingsverbanden door 
uitzetting van eigen grenzen de grenzen van andere samenlevingsver-

;: 
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banden overschrijden en deze laatste daardoor niet in staat zijn hun 
souvereiniteit in eigen kring te beleven. Alle ingrijpen van de overheid 
- hetzij met de straffende, hetzij met de steunende hand - moet zich 
verdragen met de eigén aard van de samenlevingsverbanden. Doet het 
dat niet, dan worden deze verbanden verstatelijkt en is het met hun 
innerlijke vrijheid gedaan. 

Zo heeft de overheid zich - juist krachtens haar verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de niet-statelijke samenlevingsverbanden, die door haar 
in staat moeten worden gesteld hun verantwoordelijkheid al dan niet op 
de door God gewilde wijze te beleven, mits dat beleven maar niet gaat 
ten koste van andere samenlevingsverbanden - wel degelijk af te vragen 
wat de eigen aard der kerk is, alvorens zij zich met die kerk straffend 
(b.v. in geval van majesteitsschennis of aanmoediging tot verzet) of 
steunend (b.v. door subsidiëring) gaat bezig houden. De rechtsgrond 
voor de straf zal zij dan vinden in de aantasting der openbare rechtsorde, 
gevolg van de overschrijding der interne bevoegdheidssfeer van de kerk; 
de rechtsgrond voor de financiële steun zal zij niet kunnen vinden, 
aangezien het wezen der kerk zich niet met zulke steun verdraagt. Dat 
wezen is dienst van God, dus dienst die uit zijn aard vrijwillig moet 
worden verricht en die integraal door het offer moet worden gedragen. 
De dienst van God reikt niet verder dan het offer reikt. En wanneer 
het kerkelijk leven voor een gedeelte wordt onderhouden door een lichaam 
dat niet uit offervaardigheid, maar onder het gezichtspunt van de publieke 
rechtsbedeling handelt, houdt het kerkelijk leven voor dat gedeelte op, 
dienst van God te zijn. Dan wordt de kerk voor dat gedeelte gedena
tureerd. 

Het is hier immers de overheid, die geeft. Zij geeft niet uit privaat 
vermogen, zij brengt geen offer, maar zij heft belasting, naarmate zij 
het nodig acht rechtvaardigheid te betrachten. Zoals de kerk behoort te 
weten, uit welk oogpunt zij geld ontvangt en zij zich behoort af te vragen, 
of zij dat geld kan aanvaarden zonder op te houden bij uitsluiting van 
het offer te leven - zij behoort zich dat evenzeer af te vragen, als 
haar b.v. gewetensgeld van een zwarthandelaar wordt aangeboden -, 
zo behoort de overheid te weten, uit welk oogpunt de kerk geld mag 
ontvangen en behoort zij zich af te vragen, of zij door haar aanbod de 
kerk niet in verzoeking brengt het geld te aanvaarden en zichzelf te 
denatureren. Het een is de keerzijde van het ander en zowel het een als 
het ander is uit dezelfde norm af te lezen zowel door de kerk als door de 
overheid. Beiden hebben immers de Wet en de profeten? En als de 
kerk deze norm anders ziet, dan mag dat de overheid tot nadenken 
stemmen, maar bepalend is het voor haar niet. Zij ontkomt daarmede 
aan de onmogelijke keus, of zij zich moet richten naar de visie van de 
kerken, die een beroep op haar doen, dan wel naar de visie van b.v. 
een kerkeraad in het noorden des lands, die aan de overheid mededeelde, 
het vragen en aanvaarden van subsidie op principiële gronden onjuist 
te achten. 

Dit standpunt wordt niet gedeeld door de commissie-Van Walsum. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het ook in antirevolutionaire kring 
niet algemeen wordt gedeeld. Er worden ook andere - overigens niet 
minder respectabele - betogen opgezet, die in argumentatie verschillen, 
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maar tot gelijke conclusie leiden. Zo is bv. dr. Berghuis 17) van mening, 
dat het niet op de weg der overheid ligt "op de stoel van de kerk te gaan 
zitten". Hij legt de nadruk op de politieke behandeling van het vraagstuk 
en wijst dan subsidiëring af om der wille van de zuiverheid der onderlinge 
verhoudingen en voorts vanwege de vrees, dat bij subsidiëring van 
kerken de gelijkstelling met Joodse of Mohammedaanse religieuze ver
banden of met humanistische gemeenschappen aan de orde zou komen. 

Wat betreft de zuiverheid der onderlinge verhoudingen, deze is echter 
o. i. eerst te bewerkstelligen, indien men de eigen aard der beide ver
banden onderkent. Ook dr. Berghuis acht in het vervolg van zijn betoog 
"de erkenning door de overheid van de eigen aard van de Kerk als 
samenlevingsverband van geheel enige signatuur, als Kerk van de Here 
Jezus Christus, een zaak van de hoogste politieke orde." Maar wil deze 
erkenning niet een kwestie van "signatuur" blijven, doch inderdaad ge
grond zijn op de "eigen aard", dan is het boven gegeven betoog o. i. 
onontkoombaar. Dan zet de overheid zich bij de bepaling van die aard 
niet op de stoel der kerk, maar blijft zij op haar eigen stoel. Haar 
regardeert namelijk niet, hoe de kerk haar eigen verantwoordelijkheid 
wil beleven en wat zij met haar collecten wil doen, maar haar regar
deert, of de kerk haar eigen verantwoordelijkheid kan beleven. Dat is een 
politiek vraagstuk van de eerste orde; het is het vraagstuk van de interne 
vrijheid. En dat vraagstuk kan de overheid slechts oplossen, als zij het 
wezen der kerk doorgrondt. Eerst dan is zij in staat, ook al wordt zij 
niet gevraagd, op te treden of, ook al wordt zij wel gevraagd, afzijdig 
te blijven. Zodra de kerk haar eigen pretentie weer duidelijk is gaan 
zien, zal zij de overheid dankbaar zijn voor de zelfbescherming, die deze 
haar heeft· geboden. 

Begrijpelijker is de vrees van dr. Berghuis voor het gelijkstellingspro
bleem, dat bij subsidiëring van de bouw van kerken aan de orde zal 
komen. Inderdaad, eenmaal op de verkeerde weg der subsidiëring zijnde, 
zal men dit probleem niet kunnen ontlopen. De commissie-Sassen heeft 
dat op een weinig elegante manier geprobeerd door te stellen, dat haar 
advies alleen was gevraagd terzake van de bouw van kerken. De com
missie-Van Walsum ontwijkt het probleem niet: het is voor haar "een 
eis van rechtvaardigheid en billijkheid, dat ook zij, die niet tot enig 
kerkgenootschap behoren, op overeenkomstige wijze door de overheid 
in staat worden gesteld hun geestelijk leven te ontplooien en te bevor
deren. Het is in strijd met het wezen van de overheid, indien zij zelf ten 
aanzien van de godsdienstige waarheidsvraag een standpunt zou innemen. 
De overheid behoort niet discriminerend op te treden noch ten aanzien 
van één of meer kerkgenootschappen, noch ten aanzien van organisaties, 
zoals bijv. het Humanistisch Verbond." En terecht beroept de commissie 
zich voor haar standpunt op prof. mr. LA. Diepenhorst tL8), de kampioen 
van de evenredigheid betrachtende gelijkheidsstaat. 

Dr. Berghuis wenst enerzijds de Kerk niet gelijk te stellen met Joodse, 

17) Nederlandse Gedachten van 29 maart en 5 april 1958. 
18) Nederlandse Gedachten van 31 december 1954; zie ook een verslag van een 

door hem gehouden referaat voor de vereniging .,Groen van Prinsterer", opgenomen 
in De Magistratuur van oktober 1957. 
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Mohammedaanse of humanistische gemeenschappen, maar anderzijds de 
kring van voor subsidie in aanmerking komende instellingen niet te eng 
te nemen, teneinde juist tegenover "de wereld" de schijn te vermijden 
van een eenzijdige door belastinggelden mogelijk gemaakte financiële be
voorrechting der kerken. De concrete resultante van beide wensen is ons 
echter niet geheel duidelijk. 

Of intussen de gelijkstellingsconsequentie, die de commissie-Van Wal
sum en prof. Diepenhorst trekken uit hun standpunt, dat subsidiëring van 
kerkbouw geoorloofd is, de enig mogelijke is, staat nog te bezien. Hier
mede raken we echter het vraagstuk van de discriminatie, dat bij elke 
subsidiëring aan de orde kan worden gesteld. Het is hier.de plaats niet, 
daaraan een uitvoerige beschouwing te wijden. Volstaan worde met de 
opmerking, dat zich zeer wel laat verdedigen de opvatting, dat elke 
anti-christelijke streving een materieel revolutionair karakter draagt en dat 
een overheid, belast met de zorg voor de handhaving van de christelijke 
grondslagen onzer samenleving, een dienovereenkomstig discriminerend 
beleid dient te voeren, zoal niet in haar verbiedende en straffende, dan 
toch in haar actieve, haar steunende en stimulerende optreden. 

In het vierde hoofdstuk bespreekt de commissie-Van Walsum de mo-
tieven en de methode van subsidieverlening. ~ 

De oommissie volstaat met de door de commissie-Sassen aangevoerde ' 
motieven te vermelden. Zij beoordeelt ze niet. Dezerzijds moge voor de 
beoordeling worden verwezen naar het rapport van het College van 
Advies der Anti-Revolutionaire Partij en naar de nota van de burge
meester van Rotterdam, in welke beide stukken de ontoereikendheid van 
deze motieven duidelijk is aangetoond. 

Vervolgens meent de oommissie-V an Walsum de vraag, "of de over
heid, voordat zij overgaat tot het verlenen van deze subsidies, zich niet 
eerst nog nauwkeuriger op de hoogte dient te stellen van de financiële 
middelen der kerken, ja zelfs, of zij ook niet ter discussie moet stellen 
of de kerkgenootschappen op de een of andere wijze hun eigen inkomsten 
zouden kunnen vermeerderen", ontkennend te moeten beantwoorden. Het 
is misschien wel interessant te vermelden, dat het de burgemeester van 
Rotterdam was, die in zijn nota deze vragen opwierp: "Kan men nu 
werkelijk volhouden, dat wat de bijdragen van de leden van de kerken 
betreft het plafond is bereikt en dat daarom de overheid moet inspringen? 
Zou het zo onredelijk zijn, wanneer de overheid alvorens een beslissing 
te nemen daarover eerst nog wel eens wat nauwkeuriger geïnformeerd 
wilde worden?" 

Wij zijn geneigd deze laatste vraag bevestigend te beantwoorden. 
Het wil er bij ons nog steeds niet in, dat de kerkleden de lasten van 
kerkbouw niet zouden kunnen dragen. We hebben hier immers te maken 
met een zaak, die bovenaan de ranglijst van onze behoeften moet staan. 
De rechtstreekse dienst des Heren gaat vóór de auto, de televisie, de 
cigaret, ja zelfs vóór de broodbelegging. Dat geldt voor' andere activiteiten 
in mindere mate. En kunnen wij dan tegenover de Heer der Kerk ver
klaren, dat wij met onze bijdragen het plafond hebben' bereikt, als blijkt, 
dat in een goed gesitueerde gemeente de leden en doopleden der (n.b. 
subsidie-aanvragende I) kerk per hoofd voor kerk en liefdadigheid minder 
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dan de helft afstaan van het bedrag, dat per hoofd aan tabaksartikelen 
wordt uitgegeven 19) ? 

De commissie vervolgt haar rapport met een merkwaardige suggestie. 
Zij betwijfelt de noodzaak van een zo algemeen gestelde regeling als door 
de commissie-Sassen is voorgesteld. Zij heeft geen bezwaar tegen sub
sidiëring, als de bouw van kerken in nieuwe wijken plaats vindt, maar 
wel als deze bouw geschiedt uit een oogpunt van zending. Zij citeert ,met 
instemming dr. Van Veen '210): "Als de Rooms-Katholieke Kerk kerken 
wil bouwen in Drente ter katholisering van deze provincie, wanneer het 
Humanistisch Verbond door tehuizen op Zuid~Beveland dit eiland wil 
humaniseren, of als gereformeerden een bouwplan op touw zetten om de 
reformatie in Limburg eindelijk wind in de zeilen te geven, dan zijn dit 
activiteiten, waar de overheid buiten moet blijven. Zij heeft daarbij geen 
enkele taak." De commissie zou daarom de subsidieverlening willen be
perken tot die kerkgenootschappen of"geestelijke organisaties", die b.v. 
S tot 10 jaren in de betreffende burgerlijke gemeente werkzaam zijn. 

Met één zwaai gaat hiermede het merendeel der argumenten van de 
commissie-Sassen overboord: het openbaar belang van een krachtig kerke
lijk leven, de stijging van de bouwkosten, de verzwaarde en verbrede taak 
der kerkgenootschappen, de verzwakking van het financieel draagvlak en 
het tekort aan particulier grondbezit. Al deze argumenten, waarop de voor
standers zich zo enthousiast beroepen, gelden immers in precies dezelfde 
mate voor de grote steden als voor Drente, Limburg en Zuid-Beveland. 
Alleen met de s.nelle bevolkingsgroei, die een "bovenmatige prestatie" zou 
eisen, ligt het anders. 

De suggestie van de commissie-Van Walsum dunkt ons onaanvaard
baar voor de voorstanders van subsidiëring. De commissie wil voorkomen, 
"dat de overheid door subsidieverlening wordt betrokken in de strijd der 
geloofs- en levensovertuigingen voor verbreiding van eigen inzichten". 
Dat te bereiken, is alleen mogelijk,:~anneer subsidie overal achterwege 
blijft. Subsidiëring van kerkbouw in Amsterdam maakt immers verhoging 
van de bijdragen voor steunfondsen voor kerkbouw elders mogelijk. Maar 
te discrimineren in het interne kerkewerk, is een bevoegdheid, die de 
overheid niet toekomt. De kerk zal zelf weten, voor welk doel zij een 
gebouw wil stichten. 

De overige beschouwingen der commissie zijn van meer technische aard 
en betreffen de taakverdeling tussen Rijk en gemeenten met betrekking 
tot de subsidieverlening, de basis voor de kostenbepaling en de hoogte 
van het subsidie. Het was ons slechts om de principiële zijde van het 
vraagstuk te doen. 

Onze conclusie kan zijn, dat men ook met dit rapport op de verkeerde 
weg is en dat men nu van de ene in de andere moeilijkheid terecht komt. 
Het ware ons liever geweest, indien de commissie-Van Walsum meer 
oog had gehad voor deze praktisch-politieke waarschuwing in de nota 
van de burgemeester van Rotterdam: "Het is onbetwistbaar, dat een alge
meen geldende subsidiëring van de kerkenbouw een principiële stap verder 
is op de weg van de voortgaande bemoeiing van de overheid met het 

1.9) De cijfers zijn ontleend aan een artikel van T. Knecht in Trouw van 14 sep
tember 1957. 

20) Socialisme en Democratie van november 1957. 
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maatschappelijk leven. Principieel, omdat hier niet geldt de overweging 
die op andere terreinen een rol pleegt te spelen, dat de organen van het 
maatschappelijke leven, die financiële steun van de overheid ontvangen, 
een taak vervullen, die anders door de overheid zelf zou moeten worden 
verricht. Dit is hier niet van toepassing, omdat het godsdienstige leven 
nooit tot de taak van de overheid kan horen. Met name zij, die beducht 
zijn voor de welvaartsstaat en een overwoekering van het maatschappe
lijke leven door de staat vrezen, zullen hier begrip voor kunnen· hebben. 
Doch ook degenen, die zich niet tot hun medestanders rekenen, zullen er 
oog voor kunnen hebben, dat hier een verandering in de structuur van 
het maatschappelijke leven aan de orde komt, die principieel ingrijpend 
is. En het behoeft nauwelijks betoog, dat zij, die voor alles bedacht zijn 
op verlaging van de belastingdruk, hun eigen positie in niet onbelangrijke 
mate ondermijnen wanneer zij de gedachte van de subsidiëring van de 
kerkenbouw onderstetulen. Immers in plaats van een beperking van de 
overheidsbemoeiing, wordt hiermede een uitbreiding van de overheidstaak 
binnengehaald. " 

Een gelijke waarschuwing liet Trouw 21) horen: "Algemeen wordt de 
klacht vernomen van de toenemende macht van de staat over het vrije 
leven. Die macht wordt met name zichtbaar in de subsidie-politiek. Tege
lijk met die klacht zien wij echter de klagers de handen uitsteken en 
ophouden voor de staat. Dat is niet alleen de schuld van de belasting
politiek. Dat is voor een groot deel ook de schuld van de maatschappij 
zelf die het zwengelen aan de staatspomp maar al te gemakkelijk vindt. 
En als er nu één instelling is waarbij dat gezwengel uit den boze is dan 
is dat zo bij de kerk, die typisch principieel anders is dan de staat. Hier 
is het nu bij uitnemendheid zaak om dat principieel-anderszijn, om de 
vrijheid tegenover de staat tot de bodem toe uit te leven." 

*' 
RONDOM HET PROBLEEM VAN DE ATOOMOORLOG 

DOOR 

PROF. DR. G. BRILLENBURG WÜRTH 

Het valt te betreuren, dat over het vraagstuk van de atoomoorlog in 
allerlei kringen buiten zowel als binnen de kerk nog zo weinig eenheid van 
gevoelen bestaat. In het bekende maandblad Wending is een scherpe 
discussie gaande geweest tussen o. a. dr. Berkhof en dr. Dippel enerzijds 
en dr. Patijn anderzijds. En toen in de-loop van het vorige jaar de Gene
rale Synode der Gereformeerde Kerken een uitspraak over deze materie 
deed, bleken ook in de gereformeerde kerkelijke pers de inzichten ten deze 
nogal uiteen te lopen. 

Onbegrijpelijk is dat niet. Het betreft hier een onderwerp zó moeilijk 
en zó gecompliceerd, dat zelfs onder hen, die het bij het licht der Schriften 

21) In het nummer van 3 april 1958. 
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willen bezien, niet aanstonds een algehele eenstemmigheid te verwachten 
is. Politieke, technische èn theologische vragen grijpen hier zó zeer op 
allerlei manier in elkaar en het georiënteerd zijn naar een van die ver
schillende zijden speelt hier bij hen, die er zich over beraden, ook in zó 
sterke mate een rol, dat men soms bijna geneigd zou zijn zich af te vragen, 
of het wel mogelijk is ooit hier tot een voor alle kanten bevredigende 
solutie te geraken. 

Tegelijk echter dragen wij allen, op welk terrein wij ook meer bij
zonder gespecialiseerd zijn, hier een zo grote en vèrstrekkende verant
woordelijkheid, dat niemand het recht heeft hier bij een naar het schijnt 
onoplosbare problematiek zich lijdelijk neer te leggen. Onze natuurlijke 
en geestelijke existentie staat hier op het spel. En wat misschien nog 
meer zegt: ons christelijk geloof, het Evangelie van Jezus Christus is 
hier in het geding. Daarom, wanneer wij als kerk of als christenheid hier 
verstek zouden laten gaan of in een verkeerde richting zouden beslissen, 
zouden wij een zware schuld op ons laden. Ten aanzien van verschillende 
andere problemen, bv. dat van de slavernij, is in het verleden vaak aan 
de Kerk verweten, dat zij te laat tot het rechte inzicht is gekomen. Het 
zou funest zijn als latere generaties ons ten opzichte van dit zo belangrijke 
punt iets dergelijks zouden moeten verwijten. 

Met het oog daarop zal dit vraagstuk, hoe moeilijk het ook zij, een in 
elk opzicht afdoende beantwoording ervoor te vinden, onder ons in be
spreking moeten blijven. Want hier mag geen onzekerheid blijven bestaan. 

Nu gaan wij hier niet trachten een eigen positieve visie op dit probleem 
te geven. Enige jaren geleden hebben wij in A.R. Staatkunde daartoe een 
poging gewaagd. Daarnaast hebben wij mogen meewerken aan het gere
formeerde synodale rapport over de moderne oorlog. En met de besluiten 
in Assen op de basis van dit rapport genomen, zijn wij het nog altijd eens. 
(Wij betreuren het, dat van politieke zijde bij ons weten nooit op deze 
besluiten van de synode van Assen is ingegaan. Het zal toch ook voor de 
a.r. politiek van belang kunnen zijn, welk standpunt de Gereformeerde 
Kerken op dit punt hebben gemeend te moeten innemen. Maar dit laten 
wij verder buiten beschouwing). 

Wij hebben in dit artikel ons een ander beperkter doel gesteld. Wij 
willen hier pogen wat nader in te gaan op een aantal beschouwingen, die 
men van allerlei kanten, ook wel vanuit het a.r. kamp, met betrekking 
tot het probleem van de atoomoorlog voorgedragen kan vinden en die 
toch naar wij menen de toets van een waarlijk bijbelse ethiek niet kunnen 
doorstaan. De politieke en technische aspecten van het moderne oorlogs
vraagstuk zijn ongetwijfeld van grote betekenis. Maar de theologische,of 
neen wij moeten niet zeggen de theologische, maar de religieuze aspecten 
ervan mogen voor ons niet minder zwaar wegen. En juist naar die kant 
menen wij, dat verschillende argumentaties, die men bij herhaling tegen
komt, niet onweersproken mogen blijven. 

Er is teveel aan gelegen, dat wij binnen onze A.R. Partij juist in dit 
opzicht elkaar goed blijven verstaan. Wij pleiten voor een christelijke 
politiek. Dan zullen wij ook ten aanzien van het christelijke gehalte van 
de inzichten, die wij voorstaan en van de argumenten, die wij bezigen, 
niet in het onzekere moeten zijn, vooral als het over een onderwerp gaat 
als dit, waarvan de draagwijdte zo vérstrekkend is. 
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Een eerste visie, waartegen wij menen, dat waarschuwing wel op haar 
plaats is, gaat in deze richting: oorlog is er altijd geweest en oorlog is 
altijd een vreselijk ding geweest; maar wezenlijk zijn de verschillen tussen 
oorlog vroeger en nu toch niet. Of men nu een zwaard of een kanon bezigt, 
of men nu van gifgassen gebruik maakt of het atoomwapen te hulp neemt, 
tenslotte komt het toch op hetzelfde neer. Enige tijd geleden verscheen er 
in dit tijdschrift nog een artikel van de hand van M. W. Schakel aan ons 
onderwerp gewijd, onder de uitspraak: niets nieuws onder de zon. 

Nu laat zich niet ontkennen, dat in wezen het oorlogsvraagstuk door de 
eeuwen heen dezelfde trekken heeft vertoond, ja, dat het uiteindelijk steeds 
één en hetzelfde probleem is geweest. Prof. dr. Van der Molen heeft 
ergens geschreven: "De problemen zelf zijn ook in hun hedendaagse vorm 
de uitkomst van een historische ontwikkeling, die wij moeten kennen om 
de huidige fase in die ontwikkeling te verstaan. En de oplossing wordt 
bepaald door dezelfde grondwaarheden der Goddelijke openbaring die 
eeuw in eeuw uit onveranderlijk de richting van het zuiver christelijk 
denkep hebben aangegeven." Met dit laatste kunnen wij ons in hoofdzaak 
wel verenigen. In het bovengenoemde rapport der Synode en ook in de 
synodale uitspraken staat iets dergelijks, nl. "dat weliswaar met recht 
gezegd kan worden dat het vraagstuk in hoever onder bepaalde omstandig
heden het gebruik van wapengeweld door de overheid en daarmee het op
offeren van het leven van de naar Gods beeld geschapen mens ter hand
havipg van de gerechtigheid, geoorloofd is in wezen hetzelfde is gebleven, 
maar dat toch dit vraagstuk tegenwoordig door de ontwikkeling der 
moderne bewapening en door de ontwikkeling van de internationaal
politieke verhoudipgen met aangrijpende ernst aan de orde wordt gesteld." 

Alleen, de eerste helft van deze synodale uitspraak mag niet worden los
gemaakt van de laatste helft. M. a. w. hier zonder meer het woord van de 
Prediker: "niets nieuws onder de zon" toe te passen zou op z'n minst 
hoogst eenzijdig zijn. De geschiedenis herhaalt zich toch altijd slechts ten 
dele. Er is in de geschiedenis, ook in dit opzicht, behalve continuïteit, ook 
voortgang. Dat kunnen wij allereerst op empirische grondslag zeggen. 
Een stenen strijdbijl is een wapen en een atoombom is een wapen. Maar 
dat betekent niet, dat ze in wezen hetzelfde zijn of dat de atoombom is 
hetzelfde wapen, alleen aangepast' aan de eisen van de moderne tijd. Dit 
verschil slechts tot een relatief of kwantitatief verschil te verklaren lijkt 
ons te berusten op een volslagen gemis aan werkelijkheidszin en aan echt 
gelovige ernst. 

Maar belangrijker is nog, dat de Schrift een heel andere visie op de 
voortgang der geschiedenis aan de hand doet. Zeker, in Prediker staat, 
dat er niets nieuws is onder de zon. D. w. z. voor allerlei dat in het heden 
ons als bijzonder treft, kunnen wij steeds wel zekere analogieën in het 
verleden vinden. Maar dat is slechts één kant van de medaille en niet 
eens de belangrijkste. De Bijbel - en dit lijkt ons in heel het verband 
van wat wij gaan betogen één van de voornaamste punten van overweging 
- leert ons om de dingen van het heden, behalve in het licht van het 
verleden, ook en nog veel meer in het licht van de toekomst te bezien. 
Voor heel onze ethiek, ook en niet het minst voor onze politieke ethiek, 
is dat van de meest fundamentele betekenis. Er is maar niet een vicieuse 
cirkel of een eeuwige wederkeer. De geschiedenis gaat naar een bepaald 
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einde. Het is niet voor niets, dat de Bijbel besluit met het boek Open
baring. Wij leven naar de eindcatastrofe toe. En in dat licht bezien is 
iedere situatie niettwen zullen wij in elk nieuw tijdsgewricht - hoezeer 
wij historisch georiënteerd blijven - opnieuw ons op onze concrete 
roeping hier en nu hebben te bezinnen. Hier alles alleen vanuit het ver
leden te zien zou ons de ernst van elk nieuw heden doen miskennen. 

Maar daar komt nog iets bij. De Bijbel leert ook, dat, naarmate de 
tijden voortschrijden, de tegenstellingen in onze wereld zich toespitsen 
en dus ook de ongerechtigheid zich steeds meer gaat vermenigvuldigen. 

Daaruit zou men misschien de conclusie kunnen trekken, dat het dan 
ook voor de hand ligt, dat, hoe verder de geschiedenis en haar ontwikkeling 
zich naar het einde voortspoeden, ook de oorlog een al afschuwelijker vorm 
en al afschuwelijker afmetingen moet aannemen. Maar dat betekent aller
minst, dat wij dus als christenen dan ook maar elk wapen dat een nieuwe 
tijd ons presenteert, blindelings hebben te accepteren, omdat het in wezen 
toch steeds om hetzelfde gaat, alleen het oude in wat meer moderne af
meting. De Openbaring en trouwens heel de Schrift leert ons, dat naar
mate de tijden ernstiger en zondiger worden, de christen te meer ge
roepen is heilig waakzaam te zijn en zich af te vragen in hoever hij voor 
de ontwikkeling onzer wereld nog langer mee verantwoordelijkheid kan 
en mag dragen. Openbaring 13 getuigt ons, dat eenmaal de tijd komt, dat 
de ongerechtigheid zo zeer zal toenemen, dat wij als christenen over heel 
de linie niet meer kunnen en niet meer mogen meedoen, dat alleen die 
het teken van het beest dragen nog langer verantwoordelijk kunnen mee
spelen. 

Het zou funest zijn, als wij te vroeg meenden, dat die tijd reeds aange
broken is. Maar het zou ook funest zijn als wij er geen rekening mee 
hielden, dat eens die tijd komt en als wij niet voortdurend - ook reeds 
nu - ons ernstig zouden afvragen in hoever wij als christenen reeds in 
bepaalde opzichten, ten aanzien van bepaalde gruwelijke symptomen van 
de menselijke ontwikkeling, ons veto hebben uit te spreken en in de heilige 
ernst van het geloof hebben te verklaren: non possumus, d. w. z. dit 
kunnen wij niet meer voor onze rekening nemen. En dat het atoom
wapen - zelfs gebezigd met het oog op een zo groot belang als het verzet 
tegen een macht als het russische communisme - tot de ontstellende 
symptomen van de menselijke ontwikkeling behoort, zal toch wel niemand 
die een christelijk geweten heeft kunnen ontkennen. Nog eens, wij zeggen 
alsnog niet: "hiermee is de grens die wij niet overschrijden mogen bereikt 
en wij wensen generlei verantwoordelijkheid voor enige oorlogstoerusting 
meer te dragen", zoals de mensen van Kerk en Vrede dat doen; maar wij 
vinden dat er wel alle aanleiding toe bestaat om als christenen in het licht 
van de Openbaring elkaar steeds ernstiger aan te manen, veel meer dan 
wij misschien tot dusver deden, rekening ermee te houden, dat er ten
slotte grenzen zijn en dat het hoogst gevaarlijk is, in historische relati
verende geest dat uit het oog te verliezen en bv. principieel een strijdbijl 
en een atoomwapen onder de leus van "niets nieuws onder de zon" gelijk 
te stellen. 

Daar is nog een tweede visie, die men ten aanzien van het moderne 
atoomwapen telkens weer kan tegenkomen en waarop wij gaarne hier iets 
nader willen ingaan. 
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Men stelt vaak, dat wij het probleem van het atoomwapen nooit ge
isoleerd mogen beschouwen maar het moeten zien in het licht van de ont
wikkeling o.a. ook op technisch gebied. Op zichzelf zijn wij het daarmee 
geheel eens. In het vraagstuk van de atoomoorlog hebben wij een exponent 
van het probleem der moderne techniek. De kernsplitsing heeft, zo is het 
wel uitgedrukt, "de arm van de mens in technisch opzicht verlengd". Wij 
varen niet meer in een trekschuit. Wij schieten dus ook niet meer met 
pijl en boog. Op allerlei ander gebied maken wij van wat de techniek 
ons presenteert gebruik, waarom met betrekking tot onze verdediging· 
niet? 

Het weigeren om het atoomwapen te gebruiken of zelfs ook maar in 
voorraad te hebben wordt met andere woorden als een soort gebrek aan 
logica gezien. Wie het atoomwapen afwijst kan niet halverwege blijven 
staan. Wie het atoomwapen afwijst moet, als hij consequent zou wezen, 
eigenlijk alle defensie afwijzen. 

Tegen heel dit overbrengen van een ethisch probleem in de logische 
sfeer hebben wij echter ernstig bezwaar. Dat betekent niet dat de ethiek 
bij voorkeur on-logisch zou moeten zijn. Maar als het over ethische pro
blemen gaat is wat logisch is nog niet het voornaamste criterium. 

Maar dit slechts terloops! In het vraagstuk van de atoomoorlog hebben 
wij, zo merkten wij op, een exponent van het probleem van de moderne 
techniek. Is dat een "eigengesetzliche" macht waaraan wij mensen weer
loos zijn overgeleverd, die ons eenvoudig voorschrijft van welke middelen 
wij op allerlei gebied ons hebben te bedienen? In geen geval. De techniek 
behoort in dienst te staan van de mens, of liever, wij mensen hebben ons 
ervan te bedienen in dienst van God en overeenkomstig Zijn wil. Maar 
wat gebeurt als die mens niet meer zijn verantwoordelijkheid tegenover 
God verstaat? Dan wordt - als een oordeel, als een vloek van God -
die techniek, die op zichzelf een zegen is en blijft, een macht die tyranniek 
over de mens gaat heersen en hem voert op een weg van steeds verder 
voortschrijdende ontaarding en verwording. En zullen wij niet, ook weer 
dus in het licht van Gods openbaring in Zijn Woord in deze tijd ons in 
volle ernst moeten gaan afvragen, of de ontplooiing der moderne be
wapeningstechniek niet van deze vloek een aangrijpend symptoom vormt? 
Maar dat betekent niet, dat wij dan lijdelijk ons daarbij hebben neer te 
leggen. Dan wordt het tijd, dat onze mensheid - en de kerk voorop -
zich ten opzichte der techniek zal moeten gaan bekeren, wil zij niet door 
haar technisch vermogen zichzelf te gronde richten. 

Velen onder ons willen niet fatalistisch zijn, niet buigen onder een 
soort onafwendbaar noodlot. Maar als wij in onze moderne tijd eenvoudig 
hebben te accepteren al de middelen die de moderne techniek meent ons te 
moeten opdringen, wat is dat anders dan fatalisme? En wat is dan 
straks het einde? Het Hitler-regime heeft ons wel geleerd, dat er nog 
andere, nog afschuwelijker middelen zijn die de moderne wetenschap ons 
bieden kan, als het er om gaat een vijand ook geestelijk te vernietigen, 
hersenspoelingen enz. Is er dan geen enkele grens? Verklaren wij ons dan 
a priori bereid om alles te aanvaarden wat ook nog verder een ontgodde
lijkte wetenschap ons ter beschikking stellen kan, mits het maar middelen 
zijn om een heilig doel te bereiken? Wordt het niet hoog tijd om inder
daad het atoomwapen niet langer te isoleren uit heel de samenhang 
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van onze moderne technische ontwikkeling, maar met het oog op dit 
ernstige exponent over heel de linie ons met ernst af te vragen, op welke 
noodlottige weg wij met onze vroeger zo hoog geloofde voortgang der 
techniek als mensheid steeds meer bezig zijn te wandelen? Want, niet de 
techniek heeft de schuld, maar wel een mensheid die, door vrijwillig van 
haar ethische controle afstand te doen, voor de techniek de weg opent om 
steeds demonischer ons leven te terroriseren en naar de ondergang te 
voeren. 

Het is zo jammer, dat bij velen die het atoomwapen afwijzen, dit ge
paard gaat met een onverantwoordelijke "V erharmlosung" van het gevaar 
van het russische communisme. Maar kunnen en moeten wij niet zeggen, 
dat juist de dreiging van het russische communisme, waarvoor de techniek 
de enige afgod is, waarvoor het knielt en dat zelfs meer en meer een 
incarnatie wordt van die gedemoniseerde techniek, voor ons een heel 
ernstige waarschuwing moet betekenen om niet blindelings ons aan die 
ontwikkeling der techniek en der technocratie uit te leveren? Nu bestrijden 
wij enerzijds Rusland ten felste, maar op één van de belangrijkste 
punten, haar losmaken van de techniek van alle ethische binding, laten wij 
als beschaafde westerse wereld ons anderzijds door Rusland volledig de 
weg voorschrijven en gaan wij blindelings aan zijn leiband lopen, ja 
misschien nog trachten het te overtroeven. 

Er is nog een derde punt, waarop wij hier de aandacht willen vestigen. 
Voortdurend kan men van allerlei kanten ook gehuldigd vinden het be
kende standpunt, dat het nucleair evenwicht voorlopig de enige garantie is, 
dat wij niet aan de fatale macht van het dreigende russische communisme 
ten prooi zullen vallen. 

Wie dat evenwicht welbewust wenst te verbreken plaatst, zo meent men, 
de vrije wereld op de gladde ijsbaan, die naar de afgrond voert. Er zijn er 
zelfs, die van oordeel zijn, dat als wij nog in vrijheid leven dit, naar de 
mens gesproken, komt door de angst van de Russen voor de Amerikanen. 

Ja, daar zal wel een element van waarheid in zitten. Angst kan een 
mens en ook een volk wel een tijdlang van bepaalde daden, die men 
anders zou verrichten, afschrikken. Maar het lijkt ons toch wel heel 
bedenkelijk, als in de toekomst het welzijn der mensheid, de vrede der 
volkeren zou moeten rusten op de toch wel heel wankele basis van alleen 
die wederzijdse angst. Bijbels, menen wij, is dit allerminst gedacht. 

Stellig gelden, daarop heeft Thielicke (Theol. Ethiek III) terecht ge
wezen, in de politieke ethiek eigensoortige normen die niet zo maar 
zonder meer met die der individuele ethiek samenvallen. In de persoon
lijke sfeer, dat geeft Thielicke toe, kan men angst en wantrouwen bij de 
ander alleen overwinnen door zelf aan de ander vertrouwen te schenken. 
Dat laatste kan en mag men echter, doordat men zelf de verantwoording 
daarvoor draagt en persoonlijk ervoor instaat. 

In de boven-persoonlijk sfeer - b.v. tussen twee volkeren - waag ik 
er niet slechts mijzelf maar mijn volk of mijn cultuur aan. 

Wij kunnen met dit laatste instemmen. Het politieke ethos stelt ons 
in dat opzicht voor zeer bijzondere problemen. Maar als Thielicke dan 
verder de conclusie trekt, dat overwinning van het politieke wantrouwen 
principieel onmogelijk is en daarom als oplossing het evenwicht van de 
atoom-angst ("Friede der Angst") accepteert, speelt hier toch o.i. zijn 
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lutheraans dualisme in de ethiek hem parten, waarin wij als calvinisten 
hem nooit kunnen volgen. 

Als angst in het persoonlijke ethos zonde is en. daarom nooit onze 
existentie in de angst rusten kan, geldt dat ten opzichte van het politieke 
ethos evenzo. 

Daarmee bedoelen wij allerminst de deur open te zetten voor een 
"christelijke" politieke naïviteit Zo ergens dan zou deze tegenover een 
zodanig perfide tegenstander als het russische communisme het toppunt 
van onverantwoordelijkheid zijn. Het dilemma van angst of naïviteit 
wensen wij echter niet te aanvaarden. Er moet tegenover deze beide even 
funeste wereldse uitersten ook nog zoiets bestaan als een politiek ethos 
des geloofs (Jes. 7 en 8). 

Wij weten heel goed, dat hiermee het beklemmend moeilijke politieke 
probleem rijst: wat houdt dat dan concreet in, hoe kunnen wij dan komen 
tot wat Thielicke noemt "kontrollierte Abrustung"? 

Maar terwille van het moeilijke van dit probleem mag een christelijke 
politieke ethiek toch haar diepste beginselen nooit verloochenen, wat b.v. 
Thielicke met zijn typisch-luthers dualisme o. i. wel doet. 

Maar op één heel belangrijk punt gaat bovendien deze visie van de 
wederzijdse atoombewapening als profylacticum, dunkt ons, ook aan de 
werkelijkheid voorbij. Al te weinig wordt hier gerekend met het irrationele, 
liever nog, met het demonische element, dat in het leven van de enkele 
mens en niet minder in het leven der volkeren een zo gevaarlijke rol 
speelt. Men speculeert als het ware erop, dat aan beide zijden, al heeft 
men het atoomwapen, het gezonde verstand er ons toch wel van weer
houden zal het te gebruiken. Ja, maar hoe lang werkt dat gezonde 
verstand? Komen er niet telkens - dat heeft de les der historie toch wel 
bewezen - van die fatale ogenblikken van wat de Bijbel noemt "ver
blinding", waarin mensen en volkeren, niet meer wetend wat ze doen, 
op een moment zichzelf maar in het meest roekeloze avontuur storten? 
Ook Thielicke geeft toe, dat "die Funken jener kalten Feuer des Angst
friedens immer wieder zu explosiven Entladungen mihren können und 
dasz die Men,Schheit darum stets in der Nähe der aüszersten Möglich
keiten lebt". 

Alleen, ligt er nu juist in het ter beschikking hebben van zulke af
schuwelijke mogelijkheden niet een groot gevaar? Men kan wel zeggen, 
dat ten diepste het kwaad niet steekt in de wapenen maar in de mensen 
en dat men met het wapen weg te werpen het kwaad niet wegwerpt. Maar 
is toch ook dat andere niet waar, dat in de handen van de roekeloze mensen 
een gevaarlijk wapen soms uitermate tot zonde verleidend werken kan? 

Eindelijk nog een laatste vraag of bedenking, die men in discussies over 
deze materie telkens weer kan tegenkomen. Vergeten velen, die zo zeer 
verontrust zijn over het gebruik maken of in voorraad hebben van de 
moderne atoomwapenen niet, dat wie daarvan wil afzien de overheid de 
mogelijkheid beneemt de haar van God toevertrouwde taak - hoe be
klemmend die thans ook mag zijn - naar behoren te vervullen en haar 
eigenlijk dwingt om te abdiceren? Ja, vraagt men soms verder, hangt 
protest tegen de moderne bewapening niet meermalen samen met een 
miskenning van het hoge belang van het overheidsgezag ? 

Niemand van ons zal de ernst van deze bedenkingen kunnen loochenen. 
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Inderdaad is het zo, dat in een tijd, waarin onze wereld zo grote gevaren 
bedreigen als het russische en chinese communisme, alle belemmering 
van de wettige van God ingestelde overheid in de oefening van haar gezag 
een hoogst onvera.ll):woordelijk bedrijf dient te heten. Zo ooit dan is het 
in een wereldsituatie, als waarin wij ons thans bevinden, zaak dat alles 
in het werk wordt gesteld om het wettig van God gegeven gezag met kracht 
te doen functioneren. 

Daarom betreuren wij het dan ook ten zeerste, dat bij allen die in onze 
tijd zo vurig ontwapening bepleiten van een ernstig besef van de roeping 
der overheid soms zo weinig openbaar wordt en soms op zo onverant
woordelijke wijze gesproken wordt over het revolutionaire gevaar dat 
vanuit het Oosten, Rusland en China onze wereld bedreigt. 

En toch vragen wij ons af, of in onze eigen antirevolutionaire kring 
niet nu en dan een andere bedenkelijke eenzijdigheid aan de dag treedt. 
Wij zijn sinds jaren, en niet ten onrechte, er aan gewend in de geest van 
Romeinen 13 te spreken over de heiligheid van het van God verordende 
overheidsgezag. Maar wij vergeten daarbij misschien wel eens, dat wij 
in hetzelfde Nieuwe Testament, waarin Romeinen 13 voorkomt, ook een 
hoofdstuk vinden als Openbaring 13, waarheen wij boven reeds verwezen 
en waarin ons zo aangrijpend getekend wordt, hoe de aardse overheid 
ook kan en eenmaal zal degenereren tot de afschuwelijke caricatuur daar
van, tot wat ons daar getekend wordt als het beest uit de afgrond, d. w. z. 
de radicaal gedemoniseerde staatsmacht, die, zichzelf tot god, d. w. z. 
tot hoogste autoriteit verklarend, alle goddelijke en zedelijke normen 
brutaal ter zijde stelt. 

En nu zijn wij onwillekeurig geneigd daarbij aanstonds het eerst te 
denken aan het russische communisme. En niet zonder reden! Want daar 
vertonen zich reeds maar al te duidelijk de trekken van dit beest uit de 
afgrond. En juist daarom menen velen vooral het recht te bezitten zelf 
het gebruik van het vreselijke atoomwapen te mogen bepleiten, omdat dit 
immers het "ultimum remedium" is tot beveiliging van het wettige gezag 
tegen deze grote "staat-misdadiger". 

En inderdaad maakt dit het probleem, dat ons bezig houdt, zo hoogst 
ernstig, dat wij met deze huiveringwekkende macht van Rusland als de 
grote tegenspeler te maken hebben. Maar - en nu verwijzen wij nog eens 
naar wat wij in ander verband hier reeds opmerkten en naar wat wij in 
ons vroeger artikel in A.R. Staatkunde breder betoogden - wat aan 
het russische communisme dat fatale karakter verleent is wel primo zijn 
goddeloze ideologie, maar die zich juist zo duidelijk demonstreert in de 
"rücksichtslose" wijze, waarop men daar ieder middel, ook het gruwelijkste, 
meent te mogen bezigen om zijn doel te bereiken en al meer de gigan~ 
tische ontwikkeling der techniek aan verwezenlijking van zijn politieke 
ideologie dienstbaar stelt. Wij zouden bijna durven zeggen: zonder deze 
gedemoniseerde techniek zou Rusland onmogelijk Rusland kunnen zijn. 

En nu is het ongetwijfeld waar, dat het Westen de bedoeling heeft om 
zijn bewapening tot bestrijding of voorkoming van de heerschappij van 
deze duivelse russische ideologie te bezigen. Maar staat het nu niet te 
vrezen, dat naast allerlei andere factoren, die ook in het Westen de 
staatsmacht in de richting van die ontaarding, waarvan Openbaring 13 
spreekt, drijven, juist ook een eventueel normloos bezigen van elk denk-
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baar technisch middel tot haar verdediging de overheid haar karakter van 
door God gegeven instantie tot verdediging van het recht doet verspelen 
en haar, misschien aanvankelijk tegen haar bewuste bedoeling, tot die 
anti-christelijke staat, dat beest uit de afgrond doet verworden? Hebben 
wij met andere woorden niet het heilig gezag van de overheid soms 
te statisch gezien en niet nu en dan vergeten, dat naarmate een over
heid, ook o.a. door de bedenkelijke middelen, waarvan zij zich bedient om 
haar gezag te handhaven, aan gezag kan inboeten en het haar onderdanen 
steeds moeilijker kan maken haar nog inderdaad als van God gegeven 
gezagsinstantie te eerbiedigen? En geldt althans niet, dat wij als gelovige 
onderdanen juist uit eerbied voor het goddelijk gezag der overheid tegen 
haar hebben te protesteren, wanneer en voorzover zij zich bij haar hand
having van het gezag al meer van middelen gaat bedienen, die o. i. de 
toets van Gods heilige wet niet kunnen doorstaan? Met revolutionaire of 
antimilitaristische gezagsondermijning heeft dat niet alleen niets uit te 
staan, maar het kan zelfs weleens wezen, dat juist zij, die hier om Gods 
wil en om des gewetens wil menen hun veto te moeten laten horen, daar
mee bleken de waarachtige getrouwe onderdanen der overheid te zijn. 

Daarom hopen wij, dat wat wij hier schrijven, toch vooral niet op de 
lezers een negatieve indruk zal maken. Wij waarderen ten hoogste, dat men 
van a.r. zijde het althans weer nodig acht te waarschuwen tegen een de 
werkelijkheid en de ernst der zonde voorbijziend idealistisch pacifisme, 
dat, eventueel onder christelijke vlag, de donkere machten in deze wereld 
bezig is in de kaart te spelen. En wij denken er niet over ook maar het 
minste af te dingen op de ernstige verantwoordelijke roeping, die de over
heden ook in deze tijd bezitten om het van God haar toevertrouwde zwaard 
ter verdediging van recht en gerechtigheid onder de volkeren te hanteren. 
Het ging er ons alleen om, vanuit het bijbelse ethos eraan te herinneren, 
dat thans sterker dan ooit voor ons de plicht geldt, met alle ernst ons er op 
te bezinnen, waar de grenzen liggen met betrekking tot de middelen, waar
van een naar Gods eis vragende overheid zich bij de uitvoering van haar 
roeping mag bedienen. Want dat die grens er niet zou zijn, dat uiteindelijk 
in een strijd tegen de machten der ongerechtigheid elk denkbaar middel, 
dat zij ons eventueel aan de hand kunnen doen, bruikbaar en aanvaardbaar 
is, dat lijkt ons op afschaffing van de bijbelse ethiek neer te komen en dat 
zou het einde van alle christelijke politiek betekenen. 

* 
BOEKBESPREKING 

Herziening van de gemeentewet, rapport uitgebracht aan 
het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten, 233 blz.; f 10.-. 

Het is thans meer dan vier jaren geleden, dat de toenmalige minister 
van Binnenlandse Zaken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ver
zocht hem van advies te dienen inzake een algehele herziening van de 
gemeentewet. 
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Zulk een herziening is wel eens eerder voorbereid. Te denken valt aan 
de staatsoommissie-Oppenheim, die in 1920 terzake rapport uitbracht. 
Wel werden haar voorstellen in 1923 in belangrijke mate door de regering 
overgenomen in een wetsontwerp ondertekend door Ruys de Beeren
brouck, maar het ontwerp werd in 1928 ingetrokken en vervangen door 
een ontwerp van bescheidener omvang, ondertekend door Ruys' opvolger, 
mr. Kan, bij de mondelinge behandeling in de Staten-Generaal - speling 
van de geschiedenis! - verdedigd door Kan's opvolger, Ruys de Beeren
brouck, en als wet van 31 januari 1931 in het Staatsblad gekomen. 

Na deze omvangrijke, zij het in hoofdzaak tot redactionele wijzigingen 
beperkte herziening is de gemeentewet vrijwel ongeschonden blijven voort
bestaan tot op de huidige dag. Behoudens deze generale herziening en 
ondanks een 61-tal partiële wijzigingen leven wij dus nog steeds onder 
vigueur van Thorbecke's grote schepping: de wet van 29 juni 1851, S. 85. 

Met enige belangstelling kon men dan ook het advies van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten tegemoet zien. Zou het een volkomen nieuwe 
wettelijke regeling bevatten of een herziening van de bestaande wet? 

De vraag is door de op 16 februari 1956 door het bestuur der Vereniging 
geïnstalleerde commissie "zonder twijfel" in de laatstbedoelde zin be
antwoord. Ruim drie jaar had zij nodig voor het opstellen van haar rap
port, dat op 26 maart 1959 werd vastgesteld en als nummer 28 in de 
bekende Blauwe Reeks - de pocketserie van de V.N.G. - verscheen. 

De commissie stond onder voorzitterschap van Thorbecke's nazaat prof. 
Oud en telde - na het aftreden van de burgemeester van Hoogezand
Sappemeer - liefst 33 leden: 25 burgemeesters, één wethouder en 7 
secretarissen. Het a.r. element werd - volgens de verdelende gerechtig
heid zuiver afgestemd op de verkiezingsuitslagen van 1952 - vertegen
woordigd door 4 leden: de burgemeesters van Kampen, Voorburg en 
Noordeloos en de secretaris van Hilversum. 

Het rapport is voorzien van een respectabele litteratuur lij st en heeft 
betrekking op zoveel onderwerpen, dat aan een bespreking daarvan niet 
valt te denken. In het hiernavolgende wordt dan ook met in hoofdzaak 
een aankondiging volstaan. 

De commissie heeft zich beperkt tot het geven van beleidsadviezen en 
zich niet te zeer verdiept in de concrete redactie van nieuwe wetsartikelen. 
Bovendien bleek al spoedig, dat geen der leden behoefte had aan een 
volledig nieuwe en fundamenteel van de huidige wet afwijkende inrichting 
van het gemeentelijk bestel, zodat volstaan kon worden met een generale 
herziening. De gemeentewet diende dus naar het oordeel der commissie 
de wet van Thorbecke te blijven, zelfs op het punt van de uniformiteit van 
het gemeenterecht ten aanzien van grote en kleine gemeenten - een 
uniformiteit, waartegen met name Kuyper 1) nog ernstig heeft geprotes
teerd, maar die niettemin niet alleen heilzaam heeft gewerkt, maar boven
dien de mogelijkheden van een snelle ontwikkeling van dorp tot stad, 
zoals wij die met name na de laatste oorlog herhaaldelijk meemaken, 
zeker niet heeft belemmerd. 

Intussen is de commissie het vraagstuk van het bestuur van agglome-

1) Zo in De Standaard van 6 oktober 1873 (Ons Program met bijlagen, blz. 392). 



252 BOEKBESPREKING 

raties en streekgebieden niet voorbijgelopen. Zij heeft dienaangaande 
allereerst geadviseerd tot een vrijwillig gecOördineerd beleid zonder spe
ciale juridische constructies. Is er behoefte aan een in juridisch opzicht 
gefixeerde coördinatie, dan biedt het geldende recht de mogelijkheid van 
grenswijziging - een wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 157 tot 
en met 166 der gemeentewet, waardoor een snellere procedure kan worden 
bewerkstelligd, is intussen op 8 juli jl. bij de Staten-Generaal aanhangig 
gemaakt 2) - en van gemeenschappelijke regeling. De commissie erkent 
echter, dat de Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 april 1950 in 
haar huidige vorm niet kan bijdragen tot een oplossing op enigszins uit
gebreide schaal van de vraagstukken van de grote agglomeraties, omdat 
deze zich op het standpunt stelt, dat een gemeenschappelijke regeling 
slechts betrekking mag hebben op bepaalde belangen. Zij stelt daarom 
voor de werkingssfeer der wet te verruimen, zodat ook belangencomPlexen 
voor gemeenschappelijke regeling in aanmerking kunnen komen. . 

De meerderheid van de commissie zag echter ook in dat openbreken 
geen heil voor de oplossing van de principiële vraagstukken der grote 
stedelijke agglomeraties en beval voor deze gevallen aan de vorming van 
een nieuw soort doelcorporatie, het stadsgewest. De instelling van zulk 
een stadsgewest (met een gewestraad en een college van door de Kroon 
benoemde voorzitter en door de gewestraad gekozen gedelegeerden) zou 
dienen te geschieden bij een wet ad hoc. 

De commissie heeft in haar rapport onderscheid gemaakt tussen de 
vragen, verband houdende met de interne bestuursorganisatie, en de pro
blemen, die zich voordoen bij de externe relaties, met name bij de ver
houding tot andere gemeenten, tot de rechterlijke macht, tot de provincie, 
tot het rijk, tot de organen der P.B.O. en tot de waterschappen. 

In het hoofdstuk inzake interne bestuursproblemen betreft de eerste 
gemeentewetswijziging, die de commissie aanbeveelt, het scheppen van 
de mogelijkheid tot het instellen van wijkraden. Zij volgt hierin de staats
commissie-De Quay, die op 28 februari 1955 een rapport uitbracht over 
de bestuursvorm der grote gemeenten. Hoewel de commissie het instituut 
van deze territoriale gemeentelijke wijkraden terecht niet beschouwt als 
een soort panacee, die in zeer bijzondere mate kan leiden tot vervolmaking 
van het gemeentelijk apparaat en tot verbetering van de betrekkingen 
tussen burgers en bestuurders, acht zij een beperking van de instellings
mogelijkheid tot gemeenten met meer dan 100.000 zielen (voorstel van 
de staatscommissie-De Quay) in strijd met het stelsel van de uniformiteit 
van het gemeentelijk bestel, en met de behoeften van gemeenten met een 
uitgestrekt grondgebied (bijv. in Friesland). 

Een tweede voorstel betreft de mogelijkheid tot het instellen van functi
onale raden, desgewenst met bestuursbevoegdheden. Ook hierin wordt de 
staatscommissie-De Quay gevolgd, zij het met enkele afwijkingen, o.m. 
met weglating van de beperking tot gemeenten met meer dan 100.000 
zielen. 

De vraag, of het aantal raadsleden moet worden uitgebreid, is door de 
commissie in het algemeen ontkennend beantwoord. Van zulk een uit-

2) Zie hierover een van weinig waardering getuigend artikel van ]. ]. ]. M. Festen 
in Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 30 juli 1959. 
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breiding verwacht zij geen betere vertegenwoordiging, noch een grotere 
belangstelling van de burgerij. Wel zou zij de mogelijkheid willen openen, 
dat de Kroon op verzoek van een gemeente met meer dan l00.OClO in
woners de gemeenteraad vergroot, teneinde overbelasting van kleine frac
ties te voorkomen. 

Ten aanzien van de regeling der incompatibiliteiten wenst de commissie 
na de wijzigingswet van 12 maart 1958 geen voorstel te doen, maar af 
te wachten, welke ervaringen met de nieuwe regeling worden opgedaan. 

Het verbod voor raadsleden, als advocaat of procureur werkzaam te 
zijn in rechtsgedingen, waarin de gemeente betrokken is, wenst de com
missie te zien uitgebreid tot een verbod, als particuliere adviseurs voor of 
tegen de gemeente werkzaam te zijn, wanneer daardoor de zuivere be
hartiging van de gemeentelijke taak in gevaar kan worden gebracht. Mij 
dunkt, dat dit voorstel, hoe goed bedoeld, niet te realiseren is, aangezien 
het begrip "particulier adviseur" te vaag en het begrip "zuivere beharti
ging" te subjectief is. 

Het verbod voor raadsleden, middellijk of onmiddellijk deel te nemen 
aan onderhandse pacht van gemeentegoedere.n of inkomsten, wenst de com
missie terecht te schrappen, aangezien de pachtprijzen sterk geregeld zijn 
en de pacht van gemeentelijke inkomsten geen toepassing meer vindt. Het 
zou intussen aanbeveling verdienen, de mogelijkheid te scheppen voor 
Gedeputeerde Staten of de Kroon, ontheffing te verlenen van het verbod 
voor raadsleden, middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan de leveringen 
of aannemingen ten behoeve der gemeente. En indien men de gangbare 
mening deelt, dat artikel 1506 B.W. van toepassing is ook op raadsleden 
- een mening, die .naar mijn overtuiging overigens niet te verdedigen 
valt 3) -, zou het zeker wenselijk zijn, de betreffende bepalingen over 
te plaatsen naar art. 26 der gemeentewet. 

De commissie heeft geen behoefte aan de mogelijkheid tot instelling van 
bestuurscommissies door de raad. De vertegenwoordigers van de grote 
gemeenten zouden echter de bestaande raadscommissies ook willen open
stellen voor niet-raadsleden - een suggestie, die mij in strijd lijkt met 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid, welke de leden der commissies be
horen te dragen 4). 

De onoverzichtelijke regeling van de vaste commissies van voorbereiding 
en van bijstand en van de commissies ad hoc, zoals deze is opgenomen in 
de artikelen 60 tot 63 en 197, wil de commissie-Oud terecht vervangen 
door één algemeen artikel, dat de raad bevoegd verklaart tot het instellen 
van de commissies, die hij noodzakelijk acht, met dien verstande, dat de 
raad slechts op voordracht van burgemeester en wethouders aan deze 
commissies bevoegdheden, welke de wet aan burgemeester en wethouders 
heeft gegeven, kan verlenen. 

Over de vraag, of wethouders ook buiten de raad moeten kunnen worden 
benoemd, bestond bij de commissie geen eenstemmigheid. De meerderheid 
achtte zulk een benoeming niet wenselijk, aangezien er tussen wethouder 
en raadsfractie een politieke binding moet bestaan. Bovendien dient er 
bij de kandidaatstelling voor te worden gezorgd, dat de fractie "ministeri-

3) Zie De Nederlandse Gemeente van 5 juni 1959, blz. 285. 
4) Zie een artikel in De Magistratuur van juni 1958, bli. 52, over eén analoge 

suggestie bij provinciale commissies. 
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abele" figuren bevat. De minderheid pleitte voor de mogelijkheid van 
een benoeming buiten de raad, omdat daaraan bijv. bij het ontstaan van 
tussentijdse vacatures behoefte kan zijn. Zulke wethouders zouden dan 
in de raad slechts een adviserende stem hebben. Het gevaar van het 
minderheidsvoorstel ligt echter hierin, dat de prikkel tot het kandideren 
van personen, die een dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid kunnen 
dragen, komt weg te vallen. 

Evenmin eenstemmig was de commissie bij de beantwoording van de 
vraag, of bepaalde bestuurlijke bevoegdheden aan een wethouder moeten 
kunnen worden gedelegeerd. De meerderheid beantwoordde deze vraag 
ontkennend, omdat zij het beginsel van het collegiaal bestuur wilde hand
haven; de minderheid voerde het niet bepaald sterke argument aan, dat 
tal van besluiten slechts formeel collegiaal worden genomen en er dus 
onnodige administratieve arbeid wordt verricht. 

Merkwaardig is, dat een in de litteratuur zo breed besproken kwestie 
als de verantwoordingsplicht voor zelfbestuur door de commissie in enkele 
bladzijden wordt afgedaan. Zonder enige argumentatie wordt zulk een 
verantwoordingsplicht, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet, 
door de meerderileid bepleit. Op zijn minst had dienen te worden over
wogen, dat de plaatselijke bestuursorganen niet tot zelfbestuur worden 
opgeroepen als gekozenen der bevolking en daaruit dus geen verant
woordingsplicht kan worden afgeleid 5). Tegen een incidentele verant
woordingsplichtbehoeft geen bezwaar te bestaan, maar een universele 
plicht als door de meerderheid der commissie - zij het met een restrictie 
- wordt voorgestaan, gaat niet alleen te ver, maar is ook in strijd met 
de realiteit der onderscheiding tussen autonomie en zelfbestuur (juister: 
medebewind). 

Eveneens merkwaardig is, dat de commissie - en nu in haar geheel -
het beruchte art. 87a der gemeentewet (ontslag van de wethouder bij ver
lies van vertrouwen) - ook al weer zonder veel argumentering - wil 
handhaven. Terzake mag worden verwezen naar de fundamentele kritiek, 
die mr. J. A. Oosterhoff in De Magistratuur van juli/augustus 1959 op 
dit voorstel oefende. 

Een sdheiding tussen de functie van voorzitter van de gemeenteraad 
en die van burgemeester - wie denkt er heden nog aan een dergelijke 
capitis deminutio I aldus Prinsen/Kortmann 6) - wordt door de commissie 
terecht afgewezen. Verwondering wekt, dat bij de beschouwingen over 
de positie van de burgemeester geen aandacht is geschonken aan diens 
uitermate zwakke rechtspositie, welke belangrijk versterkt zou kunnen 
worden, als hij niet voor zes jaren, doch voor het leven zou worden be
noemd 7), en als in art. 66 der gemeentwet meer waarborg tegen wille
keurig ontslag werd gegeven, bijv. door de verplichting tot het persoonlijk 
horen op te nemen. Eveneens wekt het verwondering, dat de commissie
Oud geen aandacht heeft besteed aan het door haar voorzitter in zijn 
kwaliteit van Kamerlid bij de behandeling van de wijziging van art. 25 
der gemeentewet geuite voornemen, een amendement in te dienen, waarin 

ó) Vgl. prae-advies van mr. K. Groen voor de Nederlandse Vereniging voor Ge
meentebelangen, 1949. 

6) Dr. Claudius A. Prinsen/Dr. C. N. M. Kortmann, De burgemeester, blz. 43. 
7) Zie De Nederlandse Gemeente van 27 december 1958, blz. 606. 
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de onverenigbaarheid van raadslid en burgemeester was vastgelegd 8). 
Hij liet dit toen na, omdat zulk een amendement op teveel artikelen be
trekking zou hebben - de gemeentewet houdt doorlopend met de mogelijk
heid van deze combinatie rekening - en hij vertrouwde, dat dit punt bij 
de algehele herziening der gemeentewet wel in orde zou komen. Dit 
vertrouwen is door de commissie niet gestimuleerd, hoewel wijziging 
van de artikelen 5, 60 en 72 en invoeging van de onverenigbaarheid in 
de opsomming van art. 68 zowel praktisch als principieel stellig aanbe
veling zou verdienen. Eveneens zou aanbeveling verdienen het vastleggen. 
van de onverenigbaarheid van burgemeester en Statenlid 9), mogelijk zelfs 
van burgemeester en Kamerlid 10), terwijl het verbod, tevens procureur 
te zijn, terwille van een volstrekte onafhankelijkheid zeer wel zou kunnen 
worden uitgebreid tot het uitoefenen der advocatuur - een combinatie, 
die, voorzover mij bekend, alleen nog in Tholen en in Mijnsheerenland 
voorkomt. 

Meer aandacht wordt besteed aan de positie van de secretaris en van 
de ontvanger. Tal van suggesties worden gedaan: facultatiefstelling van 
het instituut van ontvanger, nadere accentuering van de inhoud der secre
tarisfunctie, vervallen van de burgemeesterlijke briefopener, opdracht van 
de bezoldigingsregeling van de secretaris aan de Kroon, aanpassing van 
de eedsregeling aan die voor de burgemeester, scheiding van administratief 
en geldelijk beheer. 

Tenslotte worden in het hoofdstuk over interne bestuursproblemen be
handeld de inkomsten van de burgemeester en de wethouders, waarbij 
terecht wordt geadviseerd de toekenning van vaste uitkeringen in ver
band met bepaalde onkosten (bijv. autotoelage) wettelijk mogelijk te 
maken, de aan de wet ontleende bezwaren tegen bepaalde vormen van 
ongevallenverzekering weg te nemen en de gemeenteraden van de grote 
gemeenten meer invloed toe te kennen op de regeling der wethouders
wedden. 

Het hoofdstuk over de externe bestuursproblemen vangt aan met een 
beschouwing over de betrekkingen met andere gemeenten, waarbij de 
mogelijkheden van de reeds in vroeger verband behandelde Wet gemeen
schappelijke regelingen onder ogen worden gezien en enkele - inmiddels 
deels reeds verwezenlijkte - suggesties inzake de grenswijzigingsproce
dure worden gedaan. 

In de hiernavolgende paragraaf over de verhouding van de gemeente 
tot de rechterlijke macht wordt aandacht besteed aan art. 168 der ge
meentewet, welks redactie, gelijk bekend, enigszins afwijkt van art. 153, 
tweede lid, der Grondwet en dat aanleiding heeft gegeven tot een uit
gebreide jurisprudentie, omdat de rechter de gemeentelijke verordeningen 
aan dit artikel placht te toetsen, waarbij de lagere rechter spoediger tot 
onverbindendheid concludeerde dan de Hoge Raad. Aangezien de juris
prudentie van de Hoge Raad zich echter in de richting van een engere 
interpretatie schijnt te gaan bewegen, doet de commissie hetzelfde voor-

8) Handd. II K. 1957/1958, blz. 2256/7. 
9) Zie De Magistratuur van februari 1958, blz. 15. 
10) Aldus dr. J. E. baron de Vos van Steenwijk in zijn toespraak bij zijn ere

promotie in Leiden op 21 januari 1959 .. 
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stel als destijds is gedaan door de staatscommissie-Oppenheim in 1920 en 
door de regering zowel in 1923 als in 1928, maar met 42 tegen 39 stemmen 
in 1930 is verworpen door de Tweede Kamer: geef het artikel dezelfde 
redactie als art. 153 der Grondwet "De Raad maakt de verordeningen, 
die hij in het belang der gemeente nodig oordeelt" en beperk aldus de 
rechterlijke toetsing tot de vraag, of een verordening in abstracto het 
gemeentebelang kan betreffen. De suggestie is volkomen juist en schept 
eveneens concordantie met art. 140 der provinciale wet. 

De commissoriale beschouwingen over de verhouding van de gemeente 
tot het provinciaal bestuur betreffen het toezicht van Gedeputeerde Staten 
op de besluiten, bedoeld in art. 228 der gemeentewet, op de begroting en 
op de strafverordeningen. Het toezicht ex art. 228 zou de commissie J.lit
drukkelijk willen beperken tot het nagaan van strijd met de wet, van 
strijd met het algemeen belang en van het financieel belang der gemeente, 
waarbij zij - ondanks betoging van het tegendeel - in feite kiest voor 
de ruime opvatting. Dit toezicht is imrn:ers blijkens de Memorie van Toe
lichting destijds uitsluitend bedoeld ter bescherming van het gemeentelijk 
vermogen, terwijl de vernietiging wegens strijd met wet of algemeen 
belang in art. 185 uitdrukkelijk aan de Kroon is opgedragen. Wel wijst 
de commissie terecht de groeiende circularomanie af, die Gedeputeerde 
Staten indirect dwingt ook toezicht te oefenen op het algemene financieel
economische beleid der gemeenten (denk aan het rentegamma en de ver
plichte winkelnering bij de Bank der V.N.G.). Indien een centraal toe
zicht noodzakelijk is, zou het naar het oordeel der commissie dienen te 
berusten op speciaal daarvoor in het leven te roepen wettelijke bepalingen. 

Terzake van het begrotingstoezicht is de meest vermeldenswaardige 
suggestie die betreffende het hierop toepasselijk verklaren van de ter
mijnen, bedoeld in de artikelen 230 en 231 der gemeentewet. Dit zou de 
soms welhaast eindeloze vertraging van de goedkeuring belangrijk kunnen 
verkorten. E,enzelfde suggestie doet de commissie terzake van het' afgeven 
van bericht van ontvangst ener strafverordening, hetgeen binnen 14 dagen 
behoort te geschieden, maar welke termijn helaas niet fataal is. 

Een uitvoerige paragraaf is gewijd aan de verhouding van de gemeente 
tot het rijk, waarbij uiteraard allereerst de artikelen 168, 193 en 194 der 
gemeentewet ter sprake komen. De mogelijkheid, de aanvullende ver
ordenende bevoegdheid veilig te stellen, heeft de commissie na uitvoerige 
overweging gezocht in het adviseren van een nieuw art. 168 bis, waarin 
deze bevoegdheid met zoveel woorden is opgenomen. Voorts adviseert 
zij de artikelen 193 en 194 te vervangen door een regeling, welke bepaalt, 
dat de posterieure hogere regeling zelf een uitspraak moet doen over de 
verbindendheid van een anterieure lagere regeling ten aanzien van het
zelfde onderwerp. Zij doet tevens de vruchtbare suggestie, een speciale 
procedure voor "spoedberoepen" in te voeren. De vraag rijst, waarom 
niet is voorgesteld, aan overschrijding van de termijn waarbinnen de 
Kroon een beroep behoort te behandelen (twee maanden volgens art. 236 
der gemeentewet), maar waaraan Zij zich zo weinig gebonden acht, dat 
vrijwel nimmer op tijd wordt beslist, zodanige gevolgen te verbinden, 
dat het beroep moet worden geacht te zijn toegewezen, indien de be
treffende termijn is verstreken. Hetzelfde euvel bestaat trouwens bij de 
toepassing van art. 40, tweede lid, JO art. 37, vijfde lid der Woningwet, 
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dat de Kroon een jaar de tijd geeft. Sinds het K.B. van 14 juni 1954, 
S. 269 11

), beschouwt de Kroon deze tennijn echter als een termijn van 
orde zonder fataal karakter, ondanks het contrair advies van de Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur. Ik kan het niet anders zien dan dat de 
Kroon zich thans stelt boven de wetgever (Kroon en Staten-Generaal). 

N a een beschouwing over de verhouding van de gemeente tot de 
organen van de P.B.O. wordt tenslotte de verhouding totde waterschappen 
onder het oog gezien. De commissie laat buiten beschouwing de vraag, 
of het aanbeveling zou verdienen de gemeente een andere of belangrijker 
rol te laten spelen bij de uitoefening van waterstaatkundige taken, omdat 
deze vraag niet zozeer de gemeentewet regardeert. Een der conclusies, 
waartoe de commissie komt, houdt in, dat de Wet gemeenschappelijke 
regelingen ook op vrijwillige samenwerking van gemeenten en water
schappen toepasselijk moet worden verklaard. Op de overige beschou
wingen worde hier niet nader ingegaan, omdat in dit tijdschrift reeds drie 
artikelen van burgemeester Schakel - tevens lid der commissie - aan 
dit onderwerp zijn gewijd. 

Overziet men het geheel, dan kan worden geconstateerd, dat inderdaad 
het karakter der gemeentewet is gehandhaafd en dat in het rapport aan 
tal van bezwaren op bevredigende wijze is tegemoet gekomen. Kleinig
heden blijven natuurlijk nog te wensen over - zou bijv. de nomenclatuur 
van de gemeentewet niet kunnen worden gewijzigd in Gemeentewet? -, 
maar over het geheel genomen zou men dankbaar mogen zijn, als de 
regering de conclusies van dit rapport binnen niet al te lange tijd in een 
wetsontwerp zou neerleggen. VERPLANKE 

Ds. D. N. HABERMEHL, Ons dagelijks werk. De christen in 
de industrie. Uitgave J. H. Kok N.V., Kampen, 1959. 
Prijs linnen band f 4,90. 131 bladz. 

Terwijl ik dit boek las en toen ik het uit had, dacht ik telkens weer: 
wat zou het goed zijn, als onze predikanten dit lazen; wat een stof voor 
kostelijke en waardevolle preken ligt hierin. Daarmee wil ik het niet 
aanduiden als een domineesboekje. Beslist niet, want het raakt eigenlijk 
ons allemaal. In de eerste plaats al, om,dat het ons onweerstaanbaar con
fronteert met onze instelling ten aanzien van ons dagelijks werk en onze 
vrijetijdsbesteding; en verder omdat het ons kostbare richtlijnen geeft voor 
gesprekken met anderen hierover. 

In het begin schijnt het, dat de schrijver bekende dingen nog eens 
zegt. Maar al lezende, ervaart men, dat hij zeer zelfstandig heeft gedacht 
en eigen visies geeft. Bovendien geeft hij er blijk van, dat hij geen on
werkelijke idealist is, maar aardig in de gaten heeft, wat er in de praktijk 
van het leven aan de hand is. 

Van grote waarde is zijn betoog, wanneer hij eigenlijk afrekent met de 
bekende christelijke slagzin, dat je in elk werk, wat het ook zij, de roeping 
Gods voor jezelf moet zien. Dat is in de praktijk vaak zo'n kantig struikel-

11) A.R.B. 1954, blz. 488. 
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blok en daarover redeneert men zich al te dikwijls vroom heen zonder 
vrome bevrediging. Habermehl benadert die roepingskwestie anders, dui
delijk, en vooral bijbels. Ja, overal, bij alles, wat hij naar voren brengt, 
streeft hij er diep ernstig naar, toch in de geest van Gods Woord te 
spreken en geen menselijk-vrome fantasieën of tradities te volgen. Als 
men zijn boekje aandachtig en kritisch leest, moet men dan ook eigenlijk 
zijn methode volgen en telkens in de Bijbel naslaan, wat hij aanhaalt en 
waarnaar hij verwijst. Dat heeft bovendien een uitstekende versterking 
van de bijbelkennis tot gevolg. 

Habermehl behandelt de verhouding mens-arbeidsveld, mens-medemens, 
mens-God, mens-arbeid. Scherp gaat hij na, wat nu in feite de vloek in dit 
alles is geworden en wat Christus' herschepping erin betekent. Je leest 
ook uit dit boek, wat "het kruis" om Christus' wil in je dagelijks werk 
kan zijn en tegelijk, dat je niet al te gemakkelijk met dat woord "kruis" 
moet omspringen, wat helaas zo vaak geschiedt. Het is geen onontkoom
baar ding, maar iets, dat je kunt laten liggen of dat je bewust opneemt. 
En dan zijn verhandeling over sabbath en zondag, mede in verband met 
de vragen over al of niet toelaatbare zondagsarbeid in het bedrijfsleven. 
Zoals Habermehl deze vraag belicht, ben je er niet meer met een paar 
slagzinnen van af. 

Tot nadenken stemmen zijn woorden b.v., over de eigenlijke zin van 
zegen in de arbeid. Ook daar waarschuwt hij tegen misvattingen, die maar 
al te veel bestaan, ook in christelijke kringen. Zeer boeiend is zijn betoog 
over de gemeenschapsgedachte in het bedrijfsleven, een punt, dat in de 
moderne personeelspolitiek sterk aan de orde is. Hij komt hier tot ver
gaande conclusies, waarvan men misschien niet altijd dadelijk tot aan
vaarding bereid is, maar die men toch niet terzijde kan leggen; daarvoor 
klemmen ze te veel en dagen ze een gelijkwaardig tegenbetoog uit. En 
tevens stelt hij ernstig de eis der gemeenschapsoefening van de christen 
met zijn vaak ongelovig werkmilieu, zonder humane sentimentaliteit, 
maar altijd weer met zoeken naar bijbelse aanwijzingen en gronden. 

Tenslotte behandelt hij kort nog vraagstukken van kerk en industrie 
en speciaal van de industriepredikant. 

Dit boek is een bron voor vele waardevolle preken, voor gesprek en 
voor bezinning. Ik hoop, dat het voor heel velen dat wordt. 

DR. JOH. H. SCHEURER 

Ds. J. M. SPIER, Van Tlwles tot Sartre. Wijsgeren uit 
oude en nieuwe tijd. Uitg. J. H. Kok N.V., Kampen, 
1959. Prijs geb. f 9.75. 

Het bovengenoemde boek werd geschreven door ds. J. M. Spier, de 
bekende popularisator van de wijsbegeerte der wetsidee. Hij leidt de 
lezer rond door een beeldengalerij van belangrijke denkers van het avond
land, te beginnen met de pre-socratici, en daarna de overige antieke 
Grieken, de middeleeuwers, en de denkers na de renaissance tot op onze 
tijd toe. 

Zijn beschrijving baseert zich op de gelovige aanvaarding van de 
Woordopenbaring. Dit is een belangrijke poging, die pas in onze dagen 
ondernomen is. De schrijver steunt daarbij op het werk van professor 
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Vollenhoven. Hij noemt bovendien als bronnen de boeken van prof .. 
Sassen en van dr. Delfgauw. Het speet mij te bemerken, dat hij geen 
melding maakt van prof. Dooyeweerds ReforrYlilJtie en Scholastiek in de 
Wijsbegeerte, noch van diens vierdelige A new Critique of Theoretical 
Thought. Er is in deze laatste geschriften een wijdheid van horizon, 
die van de studie der verschillende stelsels in de loop der historie een 
ontdekkingsreis kan maken. 

Intussen mogen we een schrijver niet enkel beoordelen naar hetgeen 
hij niet heeft gedaan. Wat in ds. Spiers boek geboden wordt, is op zich
zelf de moeite waard. In heldere stijl doceert hij rustig 'Voort, verklarend 
en refererend. Ik heb uitgebreider geschriften gelezen, die een overzicht 
beoogden te geven, maar die in nauwkeurigheid en zakelijke rijkdom bij 
dit werkje achterstaan. 

Het is bewonderenswaardig, hoe de schriJver erin geslaagd is de ge
heel eigen terminologie van prof. Volle.nhoven duidelijk uit te leggen en 
de quintessens van diens interpretaties doorzichtig te maken. Vanzelf
sprekend is niet elke formulering even goed geslaagd. Voor het gewicht, 
dat aan goede begripsvorming te hechten is, wijzen we enkele minder 
juiste omschrijvingen aan. Op blz. 8 heet het dat de christen-wijsgeer 
"aan alle gegevens van de totale werkelijkheid htUl plaats geeft." Dat is 
nog al wat. Op blz. 9 stelt hij dat de werkelijkheid wetmatig is, (althans: 
aan de wetmatigheid beantwoordt). Hier gaat hij nog verder dan Leibniz 
deed met diens "Ie meilleur des mondes possibles". Misschien bedoelt de 
schrijver alleen maar dat de werkelijkheid aan de wet onderworpen is. 
Op blz. 11 noemt hij het "individuele ding" een verbijzondering van "de 
algemene dingsoort" . Nu is tot een "soort" behoren -niet hetzelfde als 
"een verbijzondering" te zijn van een dingsoort. De individuele kaffer 
is niet zo maar zonder meer een "verbijzondering" van het ras "kaffer"; 
hij is een concrete individuele persoon; de "soort" bestaat slechts door 
het gemeenschappelijke van al de concrete individuele toegehorigen. Het 
individuele en het 1UlÏversele (= algemene) kruisen elkaar in ieder af
zonderlijk persoon, dier of ding. Niemand is een van zijn "soort" afleid
baar wezen, in spijt van alle "apartheidspolitiek", die alleen met de "soort" 
rekent. Het universalisme leidt tot tyrannie; het individualisme voert 
tot revolutie, en uiteindelijk tot even erge tyrannie. 

Men ziet, hoe ,belangrijk het is zich in wijsgerige aangelegenheden op 
een juiste beschrijving te bezinnen. Het heeft ook praktische gevolgen. 

Dit is geen geheim voor wie van de strijd omtrent de universalia uit 
de middeleeuwse wijsbegeerte kennis heeft genomen. Realisme en nomi
nalisme waren beide op een dwaalweg. Ook in Spiers boek kunnen we 
daarover lezen. 

Later worstelt men nog steeds met dit probleem. Hobbes' Leviathan 
is op individualistische leest geschoeid. En in het Réveil te onzent stond 
Groen van Prinsterer aan de universalistische kant in zijn opvatting van 
de Nederlandse staat, terwijl Van der Brugghen de individualistische 
zienswijze aanhing. . 

En passant dienen deze opmerkingen tevens als illustratie van hetgeen 
een popularisatie van de geschiedenis der filosofie ook behoort te doen, 
n.l. verbanden en verwantschappen aanduiden. Eerst dan komt er relief 
in het relaas. 
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De wijsbegeerte ligt niet zo ver buiten de noden van de praktijk 
van het heden. Integendeel. Ons dunkt, dat ds. Spier misschien al te 
beknopt is geweest. Hij had nog veel meer commentaar moeten geven 
dan hij deed, en op allerlei wijze het verleden op het heden moeten be
trekken. Intussen, het is geen slecht teken, als de lezer naar meer lafenis 
verlangt uit dezelfde bron. 

Bijzonder mooi zijn de schetsen over Plato en Aristoteles, en die over 
Thomas Aquinas en Kant, verder die over Kierkegaard en Jaspers. 

Het werkje is keurig uitgevoerd; een handig formaat en een duidelijke 
letter. Ons compliment aan de uitgever I 

We wensen de schrijver veel succes; hij heeft het verdiend. 
De lezers van Anti-Revolutionaire Staatkunde, die met hun tijd mee 

willen leven, zullen er goed aan doen zich door ds. Spiers boek te laten 
voorlichten. Het wordt immers tijd, dat aan de alleenheerschappij van 
de humanistische geschiedschrijving omtrent de ontwikkeling van het 
menselijk denken, althans in christelijke kring, een einde komt. Evenzeer 
is het nodig, dat theologen, politici, sociologen, paedagogen, enz., zich 
bevrijden uit de boeien van het Thomistisch "critisch realisme". In de 
spiegel van een juiste historische uiteenzetting zal men eigen tekort
komingen beter opmerken en tradities critisch leren bezien. 

In ieder geval is ds. Spiers boek een zeer bruikbare voorschool voor 
de studie van de werken van prof. Vollenhoven en prof. Dooyeweerd, 
en van andere aanhangers van de wijsbegeerte der wetsidee. 

H. DE JONGSTE 

Miljoenennota 1960. Uitgave van het Staatsdrukkerij- en 
Uitgeverijbedrijf. 131 bladz. 

De nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën, behorende bij 
de ontwerpbegroting - meestal miljoenennota genoemd - is ook dit 
jaar in gebrocheerde vorm verschenen. 

Het boekje bevat de volledige tekst van de nota alsmede de belangrijk
ste bijlagen. Het is verkrijgbaar bij het Staatsdrukkerij- en Uitgeverij
bedrijf, Fluwelen Burgwal 18, 's-Gravenhage, voor de prijs van f LSO 
per exemplaar. J. H. P. 



NEDERLANDSE JONGEREN EN ONZE PARTIJ 

DOOR 

Ds. P. VISSER 

Het komt me gewenst voor te beginnen met duidelijk te maken, wat 
ik met bovenstaande nogal zwaarwichtige titel op het oog heb. Ik spreek 
daarin niet van "de" Nederlandse jongeren, maar over een zeker aantal 
van hen. Mijn bedoeling is n.l. iets op te merken in verband met enige 
ervaring, die ik in de afgelopen zomer opdeed als rijksgecommitteerde bij 
verschillende examens. De jongeren, over wie ik wat wil schrijven,zijn 
dus jongeren van een bepaalde schoolopleiding. 

Voorts gaat dit artikeltje niet over de politiek in haar geheel. Al is het 
natuurlijk wel zo, dat we ons bevinden op het politieke niveau, wanneer 
we spreken over Nederlandse jongeren en onze partij. Mijn bedoeling is 
aan de hand van mijn ervaring iets te zeggen over de belangstelling van 
Nederlandse jongeren voor en de kennis van onze Anti-Revolutionaire 
Partij, voor zover die belangstelling bleek bij enkele examens. 

Als rijksgecommitteerde mocht ik aanwezig zijn bij de examens voor 
kleuterleidster-A aan een rooms-katholieke inrichting. De naam der in
richting noem ik niet, omdat dit van geen enkele betekenis is voor wat 
volgt. Bij de opleiding voor kleuterleidster-A - dat is voor gewoon 
leidster; de opleiding voor hoofdleidster is de opleiding-B - is o.a. ver
eist: culturele en staatsburgerlijke vorming; kennis van sociale voorzie
ningen; behandeling van de hoofdzaken van de staatsinrichting. Bij de 
exameneisen is dit aldus omschreven: kennis van de rechten en plichten 
van de staatsburger, van sociale voorzieningen, alsmede van de hoofd
zaken van de staatsinrichting. Mij werd opgedragen me te vergewissen 
van het feit, dat de docent inderdaad deze stof had gedoceerd en dat de 
leerlinge enigszins behoorlijk deze stof zich had eigen gemaakt. Van de 
docent ontving ik inzage in de behandelde stof. Die was prima. Bovendien 
verkeerde hij in de gelukkige omstandigheid, dat in het afgelopen cursus
jaar een kabinetscrisis was ontstaan (december 1958) en dat er Tweede
Kamerverkiezingen waren gehouden (maart 1959). Omdat staatsinrichting 
nu niet direct de meest aantrekkelijke stof is voor meisjes, had hij zijn 
onderwijs zo praktisch mogelijk ingericht. Van alle politieke partijen had 
hij aanplakbiljetten gekregen en in de klas opgehangen. De korte ver
kiezingsprograms had hij vooraf met zijn leerlingen besproken. De techniek 
van de verkiezingen was aan de orde geweest, de uitslag was besproken, de 
kabinetsformatie op de voet gevolgd. Men zou haast zeggen, voor deze 
meisjes, die toch bijna allen gedurende twee jaar een vooropleiding op 
een andere dan de lagere school hebben gehad, was de zaak helder als glas. 
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Toen kwam het examen. Aan alle 26 kandidaten werd gevraagd, of zij 
vijf partijen - liefst grote - konden noemen, die aan de laatste verkiezin
gen voor de Tweede Kamer hadden meegedaan. Van alle 26 kandidaten 
was er niet één, die daarbij uit zichzelf de Anti-Revolutionaire Partij 
noemde. Met moeite werd uit de mond van twee kandidaten de naam Anti
Revolutionaire Partij gehaald, maar daarmee hield dan ook alle kennis 
van onze partij op. Wat de naam betekent, dat de partij een protestants
christelijke is, dat leden van die partij als minister zitting hadden in het 
kabinet-De Quay, het bleek allemaal onbekend te zijn. 

Welke partijen dan wel bekend waren? Uiteraard de K.V.P., voorts de 
P.v.d.A., de christelijk-historische - de naam Christelijk Historische Unie 
kwam er maar een enkele keer uit -, de liberale - de naam V.V.D. was 
ook niet erg bekend, en de betekenis der letters natuurlijk nog minder -, 
maar vrijwel alle meisjes noemden de communistische partij. 

Ik ben van dit resultaat heel erg geschrokken. Want ik ben er ten volle 
van overtuigd, dat het onderwijs in dit opzicht beslist niet tekort is ge
schoten. Behalve door inzage van de behandelde stof ben ik door persoon
lijke gesprekken met de docent tot die overtuiging gekomen. De leraar zelf 
vond het verschrikkelijk, temeer omdat hij zijn leerlingen - zoals dat ge
bruikelijk is - iets van de antecedenten van de gecommitteerde had verteld 
en van bepaalde van zijn werkzaamheden. Desondanks bleek voor praktisch 
alle kandidaten onze partij een grote onbekende te zijn en wanneer wij eens 
vroegen, of ze misschien iets zouden kunnen zeggen over de naam, dan 
kwamen er de wonderlijkste dingen, maar iets goeds kwam er niet. 

Natuurlijk is de oorzaak niet, dat het hier een rooms-katholieke oplei
dingsschool betrof. Uiteraard gaat dan bij leerlingen het noemen van de 
K.V.P. voorop. Maar het totaal ontbreken van enige bekendheid met het 
bestaan zelfs van een a.r. partij, laat staan met haar streven en vertegen
woordigers, heeft een diepere oorzaak. Die oorzaak bleek wel, toen we los 
van parate kennis eens gingen vragen, wat anti-revolutionair dan toch wel 
zou kunnen betekenen. Hoewel dit alles in de lessen was behandeld, bleek 
geen der leerlingen daarvan enige notie te hebben. Zo weinig had het hun 
blijkbaar geïnteresseerd. Van de P.v.d.A. en de V.V.D. wisten ze het wel. 
En van de Christelijk-Historische Unie begrepen ze het als het ware 
intuïtief. Maar wat anti-revolutionair kon betekenen, begrepen ze niet. 

Welke conclusie ligt hier voor de hand? Onze naam doet het niet meer! 
Natuurlijk, wij weten het allemaal wel, dat anti-revolutionair maar de helft 
is van onze oorspronkelijke naam. Maar wij hebben geleerd met die helft 
ons tevreden te stellen. Voor eigen gebruik kan dat misschien nog worden 
aanvaard. Maar het blijkt, dat de buitenstaander er zeer beslist niet genoeg 
aan heeft. Ja, dat het een van de oorzaken is, waardoor wij iedere aansluiting 
met hen missen. En wij moeten ons wel realiseren wat dat betekent. 

Wat wij hieraan moeten doen? Wij moeten er ons m. i. ernstig op bezin
nen, of het niet hoog tijd wordt, dat onze partij met behoud van haar 
program een nieuwe naam -kiest. Een naam, die de mensen aanspreekt. Die 
- al weet ik heus wel, dat de huidige naam zo niet is bedoeld - niet alleen 
negatief klinkt, maar een positieve waarde heeft. Een naam, waaraan ook 
de andersgezinden kunnen weten wat we willen. Nog eens, ik ben geschrok
ken van deze ervaring. En ze klopt op wat wij elders hebben bemerkt. 
Er zijn zeer velen, die aan onze partij voorbijgaan. Omdat de naam hun 
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niets meer zegt. Omdat ze uit onze naam beslist niet meer kunnen horen 
wat we willen. Laten anderen uit andere sectoren maar hun ervaring mee
delen. Het wordt naar mijn mening tijd, dat we ons hiermee ernstig bezig
houden. Want we ráken onze greep niet slechts kwijt, het lijkt soms, dat 
we hem al kwijt zijn. 

Vervolgens had ik het genoegen voor de vakken Nederlandse culturele 
geschiedenis en sociologie als rijksgecommitteerde de examens van de derde 
leerkring van een kweekschool te mogen bijwonen. De kweekschoolopleiding 
voor onderwijzers bestaat momenteel uit drie leerkringen, twee van ieder 
twee jaar, de derde van een jaar, met aan het slot van iedere leerkring een 
examen. De derde leerkring leidt tot wat vroeger de hoofdakte heette, welke 
opleiding dus nu aan de kweekschool is verbonden en na de opleiding voor 
niet-volledig-bevoegd onderwijzer wordt gevolgd. Het diploma derde leer
kring geeft de volledige bevoegdheid, d. w. z. de vroegere hoofdakte. Het 
examen van de derde leerkring omvat vier onderdelen, waarvan één ge
noemd wordt Cuma, afkorting van cultureel en maatschappelijk leven, 
waarbij dan onder maatschappelijk wordt verstaan sociologisch. Voór dit 
onderdeel moet de leerling een schriftelijk werkstuk inleveren over een door 
hemzelf te kiezen onderwerp uit deze sector, welk onderwerp wel door de 
docent moet worden goedgekeurd, maar waarover hij niet heeft geadviseerd. 
Ook is het regel, dat de docent bij de uitwerking geen leiding of hulp geeft, 
behalve wellicht in het aangeven van de weg, waar litteratuur over een 
onderwerp kan worden gevonden. In zekere zin is de leerling geheel vrij in 
de keuze van het onderwerp. 

De studie en de studiestof van de derde leerkring berust op de stof van 
de tweede leerkring en behoort daarvan uit te gaan. Die stof wordt dan ook 
op het laatste examen als bekend verondersteld en kan onderwerp van 
gesprek zijn. In die tweede leerkring nu behoort tot de studiestof een 
behandeling van de Nederlandse staatsinrichting met de verschillende 
facetten, welke daarbij behoren, o. a. ook de politieke partijen. De leerlingen 
worden dus geacht daarmede enigermate bekend te zijn; in ieder geval is 
er eens hun aandacht voor gevraagd. 

De kweekschool, waaraan ik de examens mocht bijwonen, was een protes
tants-christelijke. De naam en plaats van vestiging noem ik wederom niet, 
omdat deze m. i. geen enkele betekenis hebben voor wat volgt. Van de 
dertig kandidaten ontving ik 48 schriftelijke werkstukken over onderwerpen, 
welke deze kandidaten binnen de bedoelde sector dus zelf hadden mogen 
kiezen. Uit die keuze bleek dus wel terdege hun persoonlijke smaak en voor
keur. Met opzet heb ik me later vergewist van het feit, of enige leiding bij 
deze keuze was gegeven, maar men gaf de verzekering, dat dit niet was 
geschied. En wat was nu het resultaat? 

Niet éé.n van de dertig leerlingen, onder wie 21 jongens waren, heeft 
voor zijn schriftelijk werkstuk een onderwerp gekozen, dat direct of indirect 
met het politieke leven te maken had. En daar, waar men nog enig aan
rakingsvlak had kunnen verwachten, leek het wel alsof het contact angst
vallig vermeden werd. In alle 48 werkstukken was nu ook letterlijk niet één 
zinnetje waaruit men enige belangstelling, laat staan dus enige kennis, 
omtrent het politieke leven kon peuren. En dat in een jaar, waarin het 
politieke leven in Nederland toch wel enige aandacht had ontvangen. Ja, 



264 B. GOUD ZWAARD EC. DRS. 

waarin het heus niet alleen was gegaan om wat men zou kunnen noemen 
"bijkomstige kwesties", maar een jaar, waarin fundamentele vragen aan 
de orde waren geweest. Zelfs vragen rondom Europese integratie of in 
verband met UNO of UNESCO werden niet genoemd! 

Maar behalve dat er geen enkele aandacht werd gegeven aan het politieke 
leven en aan christelijke partijvorming, zelfs ieder levensbeschouwelijk 
aspect werd praktisch gemeden. Een heel enkele gaf slechts blijk, dat voor 
een juiste behandeling van de aan de orde gestelde onderwerpen het hebben 
van een "levensbeschouwelijk" uitgangspunt veelal voorwaarde is. 

Was ik van de ervaring bij de a.s. kleuterleidsters geschrokken, van de 
ervaring bij de a.s. onderwijzers en hoofden van scholen, die ik meemaakte, 
ben ik bang geworden. Want deze a.s. hoofden van scholen hebben met 
een geslaagd examen derde leerkring alle officiële en vereiste studie achter 
de rug. Wat ze nu verder gaan doen wordt beheerst door hun persoonlijke 
interesse en liefhebberij. Interesse en liefhebberij, die met name blijken 
mocht uit het kiezen van onderwerpen voor schriftelijke werkstukken. Maar 
bij deze keuze kwamen onderwerpen van politieke aard niet aan bod. 

Zonder deze ervaring nu te willen generaliseren, meen ik toch, dat ze 
een belangrijk symptoom is voor de onderwaardering bij een bepaalde groep 
jongeren van het politieke leven. Want contacten met anderen hebben me 
laten weten, dat het bij andere scholen niet veel anders was. 

Ik acht dit een zeer ernstig verschijnsel. Want juist deze jongeren krijgen 
later een zeer verantwoordelijke positie. Wij moeten deze dingen onder 
ogen zien, ze nader analyseren en trachten er verandering in te krijgen. 
Hoe? Dat durf ik nog niet te zeggen. Wellicht is er een gebrek bij de 
docenten (wat ik overigens voor de door mij bezochte school niet aanvaard) 
en ook een tekort bij de leerlingen. Maar als er niet iets verandert, dan 
wordt de situatie bepaald zorgwekkend. Zo ze dat al niet is. Misschien is 
er aan dit onderwerp eens een conferentie te wijden. 

In ieder geval moet het gevaar worden onderkend. Daartoe een bijdrage 
te geven, was de bedoeling van dit artikel. 

* 
DE ECONOMISCHE POLITIEK EN HET CONJUNCTUUR

VRAAGSTUK 
DOOR 

B. GOUDZWAARD, econ. drs. 

§ 1. Inleiding 
De .bemoeiingen van de overheid met het economische leven zijn niet 

alleen van deze eeuw. Men zou zelfs kunnen verdedigen, dat zij even oud 
zijn als het economisch leven zelf is, en hierbij kunnen wijzen op Jozef, die 
in het oude Egypte landbouwoverschotten opkocht, of op Hammoerabi, die 
omstreeks diezelfde tijd in het oude Babylonische wereldrijk het bedrijfs
leven aan een vèrgaande reglementering onderwierp. 
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Toch zal men het verschil met de economische politiek van vandaag niet 
mogen bagatelliseren. Dan zou men uit het oog verliezen, dat een zodanige 
overheidsbemoeiing in vroeger dagen een bijzonderheid was, terwijl zij 
thans tot een normaal verschijnsel in het leven van alle dag geworden is. 

Dit laatste noopt ons tot bezinning over het karakter van een goede 
economische politiek, dat wil zeggen: gebaseerd op christelijke levensover
tuiging. Zulks klemt des te meer, nu bij velen kennelijk de mening heeft 
postgevat, dat het gehele vraagstuk van de economische politiek maar 
weinig met levensovertuigingen te maken heeft. Dit wordt ongetwijfeld mede 
in de hand gewerkt door de taal, het "vakjargon", waarin de meeste econo
mische discussies worden gevoerd, waardoor gesprekken voor de buiten
staander niet meer te volgen zijn. In dit artikel is daarom met name gepoogd, 
de kring mede tot zulke "buitenstaanders" uit te breiden. Het "vakjargon" 
zal niet geheel achterwege kunnen blijven, maar zal bij het eventuele ge
bruik wel van de nodige verduidelijkingen worden voorzien. 

Wij stellen ons voor, van het vraagstuk van de conjunctuurbeweging uit 
te gaan, en na de bespreking van de oorzaken van deze beweging, de moge
lijkheden tot haar bestrijding van overheidswege in het betoog te betrekken. 
Het zal blijken, dat de twee soorten "spanningen", die de conjunctuur
beweging doen ontstaan - de bestedings- en de beloningsspanningen - een 
onderling verschillende bestrijding vergen. Ten aanzien van de bestrijding 
van de beloningsspanningen zal er gelegenheid zijn iets te zeggen over het 
vraagstuk van de verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven, alsmede over 
het verschil tussen de geleide en de vrijere loonvorming. 

§ 2. Conjunctuurbeweging als menselijk verschijnsel 

Wat is eigenlijk de conjunctuurbeweging? 
Het antwoord op deze vraag volgt reeds ged~eltelijk uit het woord "con

junctuur" zelf, dat "samengaan" betekent. De conjunctuurbeweging kan 
dan ook omschreven worden als een ritmische beweging, waarbij tal van 
economische grootheden (prijzen, goederenomzetten, inkomens, werkge
legenheid) tezamen op en neer gaan. Tezamen worden ze omhooggestuwd 
(expansie); tezamen zinken ze ook weer ineen (depressie). 

De conjunctuurbeweging mag beslist niet als iets "uit de oude doos" 
worden gezien. Want ook in onze jaren kennen wij de afwisseling van tijden 
van opbloei en welvaart door tijden waarin de werkloosheid toeneemt, en 
het bedrijfsleven met tegenslagen te kampen heeft. In dit opzicht is er sinds 
de jaren dertig niets veranderd. Natuurlijk zijn er ook verschillen met 
vroeger te constateren: de op- en neergangen van de conjunctuur duren nu 
minder lang en zijn gelukkig ook minder hevig. Maar de conjunctuurbe
weging als zodanig is nog springlevend. 

Over de oorzaken van het conjunctuurverschijnsel zijn in de loop der 
jaren de meest uiteenlopende theorieën verkondigd. Sommigen hebben ver
band gelegd met het ontstaan en verdwijnen van zonnevlekken of zelfs met 
de periodiek optredende wervelstormen op de planeet Venus; anderen heb
ben de gehele conjunctuurbeweging herleid tot een kwestie van afwisselend 
optimisme en pessimisme in de zakenwereld. Om de werkelijke oorzaken 
op het spoor te komen, zullen we echter iets dieper moeten graven. 

Wij zagen reeds, dat de conjunctuur een beweging is door geheel het 
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economische leven heen. Nu is dat economische leven niets anders dan het 
geheel van alle menselijke handelingen op economisch gebied. De oorzaak 
van de conjunctuur zal dan wel bij deze handelingen zèlf liggen. Zijn deze 
handelingen wel steeds geheel op elkaar afgestemd? Is hier nooit van een 
disharmonie sprake? 

Laten wij onze aandacht eens richten op het bedrijfsleven. Daar wordt 
een bepaalde produktie tot stand gebracht, zowel van consumptiegoederen 
als van investeringsgoederen. De consumptiegoederen dienen voor de 
huidige, de investeringsgoederen voor de toekomstige behoef ten bevrediging 
van de consumenten. De mensen, die deze produktie tot stand hebben ge
bracht (zowel arbeiders als ondernemers en aandeelhouders) worden voor 
hun moeiten beloond: zij ontvangen een inkomen. De totale geldsom van al 
deze inkomens noemt men: het nationale inkomen,· de totale waarde van 
de gehele nationale produktie het nationaal produkt. Het nationaal inkomen 
en het nationaal produkt zijn aan elkaar gelijk, want de opbrengst van de 
produktie wordt geheel tussen de "medewerkers" verdeeld. 

De aldus verdiende inkomens worden door de gezinshuishoudingen be
steed voor het aankopen van consumptiegoederen. Echter niet voor 100% ; 
er wordt ook een deel bespaard, dus voor consumptie in de toekomst gereser
veerd. Er vindt dus een verdeling plaats van het verdiende inkomen in een 
consumptiebedrag en een spaarbedrag. 

Maar zojuist bleek, dat het bedrijfsleven een soortgelijke verdeling aan
brengt: daar wordt de produktiecapaciteit of voor de fabricage van con
sumptiegoederen, Of voor de fabricage van investeringsgoederen aangewend. 

Deze twee verschillende verdelingen worden onafhankelijk van elkaar 
gemaakt - en kunnen dus zeer gemakkelijk met elkander in tegenspraak 
zijn. In dat geval stuiten we op een zeer belangrijke disharmonie. Het is de 
moeite waard, hier nog even verder bij stil te staan. Stel, dat de gezinnen 
900/0 van het verdiende inkomen willen consumeren, en 100/0 besparen, maar 
dat daartegenover de bedrijven de produktiecapaciteit maar voor 80% voor 
de fabricage van consumptiegoederen hebben bestemd, omdat zij 20% in 
gebruik wensen te nemen voor de produktie van investeringsgoederen. Wat 
is van zulk een situatie het gevolg? 

Allereerst is de vraag naar consumptiegoederen (900/0 van het inkomen) 
groter dan het aanbod daarvan (dat maar 800/0 van de produktie omvat). 
Er ontstaat dus een spanning op de markt van consumptiegoederen. Een 
deel van de vraag kan zonder meer niet worden bevredigd. Ten tweede 
wensen de ondernemers meer te investeren (20%) dan de consumenten 
hebben bespaard (10 %). De gezinnen staan dus niet een zodanige hoeveel
heid besparingen aan de bedrijven af als nodig is om de investeringen van 
de ondernemers te financieren. Het gevolg is dat er dus ook een spanning 
ontstaat op de markt van financieringsmiddelen (de kapitaalmarkt) I Want 
de ondernemers hebben meer kapitaal nodig dan hun door de spaarders 
wordt aangeboden. 

Beide spanningen treden tegelijkertijd op, als elkaars spiegelbeeld. Het 
merkwaardige is, dat ze beide uit een te grote vraag voortkomen; naar 
consumptiegoederen wordt door de consumenten méér gevraagd dan met 
de produktie daarvan overeenkomt; naar investeringsgoederen wordt door 
de ondernemers méér gevraagd dan met de besparingen overeenkomt. Het 
economische leven kenmerkt zich hier door een te grote bestedingsdrang : 
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er is een disharmonie ontstaan tussen middelen en bestedingen. Wij vatten 
dit samen in het woord bestedingsspanning. 

Deze bestedingsspanning, welke dus op twee markten tot uiting komt, 
ontlaadt zich op beide markten op overeenkomstige wijze. Op de markt van 
consumptiegoederen lost de spanning - die blijkt uit een te grote vraag -
zich op, àf in een prijsstijging, àf in een groter aanbod van de zijde van de 
ondernemers. De prijsstijging is het meest voor de hand liggende effect: de 
consumenten bieden tegen elkaar op, om de begeerde goederen te kunnen 
bemachtigen. De prijzen komen eerst weer tot rust, als vraag en aanbod 
aan elkaar gelijk zijn geworden. Maar de te grote vraag kan ook een ver
groting van het aanbod teweegbrengen. Dit effect kunnen wij verwachten, 
als de ondernemers nog over ongebruikte produktiecapaciteit beschikken. 
De ondernemers voldoen aan de gestegen vraag uit een grotere produktie! 

Prijs- enjof produktieverhoging herstellen dus op de markt van con
sumptiegoederen het evenwicht tussen vraag en aanbod. Hier zien wij al 
iets van de omtrekken van de conjunctuurbeweging: prijzen en produktie 
komen op dreef! 

Op de kapitaalmarkt wordt men eveneens met een te grote vraag gecon
fronteerd. Hoe zal zich deze spanning dáár oplossen? Wij zien hier een 
merkwaardige overeenkomst met de reacties, welke op de markt van con
sumptiegoederen optreden. \Vant ook hier kunnen we de effecten van prijs
verhoging en aanbodvergroting onderscheiden. 

De prijsverhoging ontstaat, omdat de vragers van kapitaal (de onder
nemers) tegen elkander opbieden, om het begeerde geld te kunnen bemach
tigen. De prijsverhoging noemt men hier interestverhoging, want de interest 
is immers de prijs die men voor het verkrijgen van kapitaal betaalt. 

Dat het aanbod van kapitaal toeneemt, behoort echter ook tot de moge
lijkheden. Niet aan de zijde van de spaarders; die zullen niet van hnn be
slissing terugkomen. Het grotere aanbod komt voornamelijk van het bank
wezen! De banken zullen de ondernemers het extra kapitaal willen ver
schaffen, dat zij voor de financiering van hun investeringen nodig hebben. 

Dit laatste element is uitermate belangrijk. Wij stoten hier op de rol 
van het geld in het geheel van de conjunctuurbeweging. Als banken krediet 
geven aan de ondernemers, komt er namelijk geld in omloop, dat tot op dit 
ogenblik nog niet "meedeed". De geld-stroom verbreedt zich! 

Alvorens hieraan verder aandacht te besteden, is het dienstig een voor
lopige balans op te maken van wat tot nu toe besproken is. 

Wij zijn uitgegaan van een disharmonie tussen de verdeling, die gezinnen 
en bedrijven elk voor zich maken tussen de goederenvoorziening in het 
heden en in de toekomst. Het is gebleken, dat hieruit een bestedingsspanning 
kan voortvloeien, die tot verhoging van prijzen van consumptiegoederen, als
mede tot verhoging van de interestvoet en zelfs tot produktiestijging aan
leiding kan geven. Zo juist zagen wij, dat bovendien een vergroting van de 
geldhoeveelheid te verwachten is. Waar leidt dit alles toe? Ontstaat uit al 
deze factoren tezamen een nieuw evenwicht? 

Laten wij eens veronderstellen, dat de bestedingsspanning in een toestand 
van werkloosheid optreedt. Het is waarschijnlijk, dat in zulk een tijd de 
ondernemers nog te kampen hebben met afzetmoeilijkheden en dus over 
een gedeeltelijk ongebruikte produkt:ecapaciteit beschikken. De grotere 
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vraag naar consumptiegoederen zal dan voornamelijk door extra produktie 
opgevangen worden. Dit is een gunstige ontwikkeling! De werkloosheid 
neemt immers op deze wijze af. 

De reacties op de markt van consumptiegoederen geven dus in een toe
stand van 'werkloosheid geen enkele reden tot zorg. 

Als wij ons nu op de ontwikkeling van de kapitaalmarkt bezinnen, dan 
blijkt de bestedingsspanning daar tot "geldschepping", tot een grotere 
geldstroom te hebben geleid. Hoe heeft men hierover te denken? 

In het algemeen dankt het geld zijn waarde aan zijn karakter van aan
spraak op de maatschappelijke goederenvoorraad. Het bezit van een bank
biljet van f 10,- betekent, dat de houder aanspraak kan maken op een 
waarde van f 10,- aan geproduceerde goederen. Nu komt er meer geld 
in omloop. Er treedt een stijging op in het aantal aanspraken op de natio
nale produktie. Is dit te betreuren? 

In een tijd van werkloosheid (waar wij hier van uitgegaan zijn) zeker 
niet. Zo juist bleek, dat dan op de markt van consumptiegoederen een, 
produktiestijging te verwachten is. Tegenover het grotere aantal aan
spraken staat dus ook een grotere produktie. De waarde van elke "aan
spraak", van elke gulden, blijft dus onaangetast. 

Hoe geheel anders liggen deze zaken, als wij ons in een situatie van 
volledige werkgelegenheid verplaatsen. Hier bewerkt een bestedingsspan
ning allereerst een prijsstijging op de consumptiemarkt ; de gelegenheid 
tot produktieuitbreiding is bij volledige werkgelegenheid immers gering. 
Maar op de kapitaalmarkt vindt desalniettemin geldschepping plaats. Deze 
geldschepping, die dus neerkomt op de toevoeging van nieuwe aanspraken 
aan de reeds bestaande, wordt nu niet gerechtvaardigd door een even- , 
redige stijging in de produktie. Anders gezegd: er zijn meer aanspraken 
op de produktie ontstaan, dan ooit bevredigd kunnen worden. Hier zien 
wij de bestedingsspanning ten voeten uit. Men wil meer besteden, dan ge
produceerd is. Dit is uiteraard een onmogelijkheid. 

In deze situatie treedt een rechter op, die de aanspraken weer met de 
produktie in overeenstemming brengt, door alle aanspraken iets minder 
waard te maken. Zijn naam is: geldontwaarding; zijn vonnis luidt: prijs
stijging. Deze ontwikkeling is niet te keren. Door algemene prijsstijging 
wordt bewerkstelligd, dat ieder minder met zijn geld kan doen, dat dus 
alle aanspraken iets van hun waarde verliezen. Zo wordt door de werking 
van het geld het evenwicht tussen produktie en bestedingsneigingen her
steld. De al opgetreden prijsstijging op de markt van consumptiegoederen 
wordt voorts door deze algemene prijsstijging versterkt en bestendigd. 

Wij letten nog even op de consument. Hij is met name de dupe gewor
den. De verdeling, die hij voor zich maakte tussen sparen en consumeren, 
heeft hem niets geholpen: door middel van prijsstijgingen krijgt hij als 
het ware de rekening aangeboden dat hij te weinig heeft gespaard! Het 
geld, door hem voor extra-consumptie opzij gelegd, moet hij geheel be
steden om de prijsverhogingen te betalen die zijn opgetreden in zijn nor
male consumptiepakket 1)! 

1) Men noemt dit in de theorie: "gedwongen sparen". 
Voorts zij opgemerkt, dat de functie van het geld hier slechts zeer schetsmatig is 

aangeduid. Van de complicatie van de omloopsnelheid van het geld is afgezien. Waar 
het echter in dit verband ons om gaat is, dat het geldvraagstuk onlosmakelijk met de 
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De ondernemers daarentegen hebben hun verdeling tussen consumptie
en investeringsgoederen kunnen handhaven: de investeringen hebben geen 
schade ondervonden, dank zij de bereidwilligheid van het bankwezen. 

Wij kunnen nu tot een samenvatting komen. In een toestand van werk
loosheid leidt een bestedingsspanning tot een produktiestijging en tot geld
toeneming. De situatie van een te grote vraag wordt door een groter aan
bod bestreden. De produktie stijgt tot het peil van de bestedingsneigingen. 
In een toestand van volledige werkgelegenheid leidt een bestedingsspanning 
tot een geldtoeneming zonder een overeenkomende produktiestijging. De 
prijsstijging verzoent vraag en aanbod. De besteding,sneigingen worden 
neergedrukt tot het peil van de produktie. 

We kunnen uit dit alles reeds een praktische conclusie trekken. De 
oorzaak van de overbesteding is, dat (te) weinig wordt bespaard. In een 
tijd van werkloosheid is dit niet erg, integendeel: de werkloosheid neemt 
af door bestedingsspanningen, en weinig sparen is dan zelfs aan te bevelen. 
In een tijd van volledige werkgelegenheid moeten bestedingsspanningen 
echter worden voorkomen. Sparen is in -zulk een situatie bittere noodzaak. 
Daar wij thans een periode van volledige werkgelegenheid doormaken, 
moet dus momenteel op het sparen alle nadruk worden gelegd. 

N u zou kunnen worden opgemerkt, dat tot nu toe wel iets gezegd is 
over spanningen, welke bepaalde gevolgen meebrengen - maar dat hier
mede de conjunctuurbeweging nog niet is besproken. Inderdaad is de be
antwoording van de vraag, hoe uit deze spanningen een werkelijke be
weging kan ontstaan, tot nu toe achterwege gebleven. Het antwoord kan 
kort zijn. De beweging ontstaat, doordat de nieuwe situatie, waarin dus 
de aanpassing tussen produktie en consumptie reeds heeft plaatsgevonden, 
geen eindstation behoeft te zijn, maar zelf weer als vertrekpunt voor nieuwe 
spanningen kan dienen. Zo geeft de opgetreden prijsstijging de onder
nemers aanleiding, met investeringen dóór te gaan, en bij onvoldoende 
besparingen hiervoor bankkrediet op te nemen. Een eventuele produktie
stijging bewerkt hogere inkomens, en kan zo leiden tot een dusdanige 
extra vraag naar consumptiegoederen, dat weer verdere produktievergro
tingen het gevolg kunnen zijn. De ontlading van de ene spanning lokt dus 
de andere spanning uit. Het zijn deze elkander oproepende spanningen, 
welke de conjunctuurbeweging doen ontstaan. 

Het einde van de conjunctuur-opgang komt niet steeds op dezelfde wijze. 
Hier ligt dan ook een bron van meningsverschillen tussen de economen. 
Keynes en zijn volgelingen verdedigen de stelling, dat deze omslag ver
oorzaakt wordt door een afnemende investeringslust van de ondernemers. 
Hayek daarentegen wijt de omslag aan een te gróte investeringsneiging 
van de ondernemers, zodat de banken kredietrestricties enz. moeten 

. gaan toepassen. Het is hier de plaats niet om op deze moeilijkheden in te 
gaan. Wel moet worden vermeld, dat door deze conjunctuuromslag een 
situatie ontstaat, die juist tegenovergesteld is aan de juist besprokene: de 
bestedingsneigingen zijn dan te laag vergeleken bij de hoeveelheid gepro-

conjunctuurbeweging is verbonden. Eerst door de aanwezigheid van geld heeft de 
conjunctuurbeweging kans; zonder geld zouden produktie en consumptie, vraag en 
aanbod, automatisch met elkaar in evenwicht zijn. Het geld fungeert als sluier; het 
doet aanspraken reëel lijken, die in feite nooit vervuld zullen kunnen worden. 
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duceerde goederen - en de spanning hiertussen leidt tot prijsdaling en 
produktiedaling. Het gehele proces speelt zich dan in omgekeerde volgorde 
af: de aanpassing van de produktie aan de lagere consumptie brengt lagere 
winsten en/of lonen mee, zodat ook de consumptie weer verder moet dalen. 
Een pijnlijk aanpassingsproces, dat steeds verder woekert! Het zijn deze 
zichzelf bevorderende processen, die de conjunctuurbeweging zo gevaarlijk 
maken, en het ingrijpen zo moeilijk. 

N aast de rol van de overheid, die in de volgende paragraaf aan de orde 
komt, zijn er nog twee elementen, die in het tot nu toe gegeven beeld 
ontbreken. 

Het eerste element slaat op de invloed, die de kosten van het produktie
proces op de conjunctuur uitoefenen. Dit is een zeer interessant punt, dat 
pas in de laatste decennia de nodige aandacht in de theorie heeft gekregen. 

Wat is namelijk het geval? Als het nationale produkt, d.w.z. de totale 
nationale produktie, is voortgebracht, doemt het vraagstuk op, hoe de 
produktiefactoren (arbeid, kapitaal, ondernemerscapaciteit) voor hun moeite 
moeten worden beloond. Al in dit stadium, dus nog voordat van een dis
harmonie tussen de plannen van de gezinnen en die van de ondernemers 
sprake is, kan een spanning ontstaan tussen wat geproduceerd is, en waarop 
ieder meent recht te hebben! Indien bv. de vakverenigingen een loon be
dingen, waarin de ondernemers een aantasting van hun winstaandeel zien, 
is deze spanning al zeer acuut. Wij kunnen dit een beloningsspanning 
noemen. 

N u beschikken de ondernemers over een machtsmiddel, waardoor zij het 
eigen (bedreigde) aandeel min of meer veilig kunnen stellen: de verhoging 
van hun verkoopsprijzen. Tegenover de loonsverhoging staat voor hen dan 
een stijging van de bruto-opbrengst. Voor de arbeiders is hiervan het on
aangename gevolg, dat zij een kat in de zak blijken te hebben gekocht: 
het hogere loon -blijkt achteraf reëel niet veel meer waard te zijn dan het 
loon, dat tot nu toe werd verdiend! Alles is immers weer duurder geworden. 

Het blijkt dus, dat ook dit soort spanningen een uitweg vindt in ... 
prij sverhoging. 

De conjunctuurbeweging wordt hierdoor verscherpt. Als de bestedings
en de beloningsspanning gezamenlijk gaan optreden, kan de nationale eco
nomie zelfs de afgrond in worden gezogen. Er ontstaat dan een samen
werking van de zgn. bestedingsinflatie met de zgn. kosteninflatie, een com
binatie, die vooral in een toestand van volledige werkgelegenheid is te 
duchten. Stel bijvoorbeeld, dat een bestedingsspanning ontstaat, doordat 
de ondernemers meer wensen te investeren dan er aan besparingen be
schikbaar is. Zoals wij zagen, leidt dit in een toestand van volledige werk
gelegenheid tot prijsstijging. Daar dit het reële loon doet dalen, zullen 
op grond hiervan de vakverenigingen een loonstijging bepleiten. Maar een 
hoger loon heeft hogere kosten voor de ondernemers tot gevolg. Hij zal 
zijn prijzen nog verder moeten verhogen, wil hij zijn winst blijven be
houden. Dit tast het loonaandeel weer aan, enz. Op deze wijze ontstaat 
de beruchte loon- en prijsspiraal. Een spiraal die dus het onvermijdelijke 
gevolg is van de te hoge aanspraken op het nationale produkt. Als eerst 
de ondernemers en de vakverenigingen, en vervolgens in iets andere zin 
de ondernemers en de gezinnen, elk voor zich hun hoge aanspraken op 
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het geproduceerde tegen elkaar in handhaven, wordt het geld een rechter, 
die door middel van voortdurende prijsstijgingen de aanspraken weer 
terugbrengt tot wat reëel mogelijk is. En het is een onrechtvaardige 
rechter: het minst lijdt hij, die het machtigst is. De conjunctuurbeweging 
is daarom terecht een menselijk verschijnsel te noemen. Zij is de vrucht 
van de disharmonie tussen menselijke handelingen, soms onbedoeld, maar 
soms ook zeer bewust. 

Nog een element vraagt een plaats in de schets, welke tot nu toe van de 
conjunctuurbeweging gegeven is. Het is de rol van het buitenland. 

Door de internationale betrekkingen komt er een merkwaardig element 
in het spel. Middelen en bestedingen behoeven dan niet meer precies aan 
elkander gelijk te zijn. Als de bestedingen bijvoorbeeld groter worden dan 
de produktie, is er de mogelijkheid, door extra import in de nodige hoeveel
heid extra goederen te voorzien. Het gevolg is dan echter, dat de be
talingsbalans (d.w.z. het verschil tussen export en import) negatief wordt en 
er dus een schuld aan het buitenland ontstaat. En betaling van deze schuld 
verkleint onze deviezenreserve (onze nationale voorraad aan vreemd geld). 

Door de relaties met het buitenland hebben we echter tot op zekere hoogte 
een uitlaatklep. Het buitenland kan "tegen betaling" een deel van de span
ning tussen produktie en consumptie van ons overnemen. Dit brengt mede, 
dat te hoge aanspraken op het nationale produkt nu niet meer alleen merk
baar zijn in prijsstijgingen, maar ook tot uiting kunnen komen in een 
tekort op de betalingsbalans. Een verslechtering van de betalingsbalans
positie is dan ook een indicatie van een teveel aan nationale bestedingen. 

De economische betrekkingen met andere landen hebben ook een keer
zijde. Evenals wij een deel van de spanning naar het buitenland kunnen 
laten afvloeien, kan het buitenland ons op zijn beurt de nodige spanning 
bezorgen. Dit kan bijvoorbeeld geschieden in de vorm van een prijsver
hoging van door ons geïmporteerde artikelen. Zulk een prijsverhoging 
werkt namelijk in onze nationale economie door en kan voor de vakver
enigingen weer een reden zijn tot het vragen van hogere lonen, met alle 
gevolgen van dien. 

Uiteraard is het tot nu toe gegeven conjunctuurbeeld zeer summier ge
weest, en niet meer dan een ruwe schets. Maar hiermede zijn toch al 
genoeg punten aan de orde gesteld, om iets te kunnen zeggen over de 
plaats, die de overheid in dit geheel inneemt. 

§ 3. Conjunctuurpolitiek als rechtsbedeling 

A. De noodzaak van een conjunctuurpolitiek 

De overheid is door duizend draden met het economisch leven verweven. 
Zij is dat al voordat van enige econ'omische politiek sprake is, d.w.z. onaf
hankelijk van de vraag, of de overheid zich al of niet opzettelijk met het 
economisch leven bemoeit. Dit wordt wel eens vergeten. Men stelt dan, 
dat de overheid niets te maken heeft met het economisch leven, zich er 
buiten moet houden. Maar de overheid staat er midden in, en oefent, of 
zij dat wil of niet, invloed uit op de economische verschijnselen. Het is 
dus niet de vraag, Of de overheid zich wel met het economisch leven moet 
inlaten, maar hoé zij zich er mee inlaat. 
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Dit wordt wel zeer duidelijk, als het over de invloed gaat, die de over
heid reeds zonder meer op de conjunctuurbeweging uitoefent. Wij zagen 
reeds, dat de conjunctuur ontstaat uit de disharmonie tussen de omvang 
van de produktie en de grootte vàn de bestedingsneigingen, en tevens, dat 
deze harmonie door de rol van het geld wordt mogelijk gemaakt. De over
heid nu heeft - in ieder geval - zowel met de produktieomvang, als met 
de grootte van de bestedingsneigingen, als met het geldverschijnsel te 
maken .• Zij produceert immers zelf (overheidsbedrijven) en besteedt zelf 
(bij aankoop van goederen voor de overheidsdiensten). En wat haar relatie 
met het geld betreft: elke overheidsuitgave is te zien als een in omloop 
brengen van geld, dat tot dan toe niet "meedeed" - en elke belastingheffing 
als een onttrekking van geld aan de geldstroom, een overheveling van koop
kracht uit het economisch leven naar de overheidskassen. Overheids
uitgaven verbreden de geldstroom; belasting-heffingen versmallen haar. 

N u wij dit overzien, is het niet meer dan een vanzelfsprekendheid van 
de overheid te verlangen, met de conjuncturele gevolgen van haar daden 
rekening te houden. Vooral als zij, zoals in ons land, omstreeks een vierde 
deel van het nationaal inkomen zelf besteedt (de lagere overheid nog niet 
eens meegerekend). Nogmaals: de vraag is dus niet, Of de overheid zich al 
of niet zal inlaten met het economisch leven, maar hoe zij dit zal moeten 
doen. Maar dan staat van antirevolutionair standpunt uit maar één weg 
open: de hoe-danigheid van dit economisch overheidshandelen te verbinden 
met en te toetsen aan de gerechtigheidsnorm. "Door mij stelle.n de vorsten 
gerechtigheid", zo lezen we in Spreuken 8 vs. 15. Al het overheidshandelen, 
dus ook de economische kant ervan, staat onder klem van dit woord 2). 

Maar van een overheid, die zich van de conjuncturele gevolgen van haar 
daden geen rekenschap geeft, kan onmogelijk worden gezegd, dat zij ge
rechtigheid bedeelt. Integendeel: zij werkt (ongewild) mede aan de 
totstandkoming van onrechtvaardige situaties. In feite laat zij dan de 
rechtsbedeling in het economisch leven geheel over aan het grillige regiem 
van de werking van het geld. 

Vandaar, dat we pleiten voor ee.n duidelijke houding van de overheid 
ten aanzien van het conjunctuurverschijnsel - waarbij voor het overheids
handelen dit richtsnoer gelden kan, dat tengevolge van het overheids
ingrijpen geen conjuncturele spanningen mogen ontstaan, en zo mogelijk 
bestaande spanningen moeten worden "weggewerkt". 

B. De werking van een conjunctuurpolitiek 

Zoals zojuist bleek, heeft de overheid vooral invloed op de conjuncturele 
situatie, wanneer zij uitgaven doet (besteedt) en belastingen heft. Vandaar, 
dat wij van haar vooral deze twee zaken verlangen: 

a. een op de concrete conjunctuursituatie gerichte uitgwenpolitiek; 
b. een op de concrete conjunctuursituatie gerichte belastingpolitiek. 

2) Historisch gezien is eerst sinds de val van de gouden standaard dit positieve 
overheidsingrijpen onontkoombaar geworden. Bij de gouden standaard werd veronder
steld, dat door de werking van het goud in binnen- en buitenland bestaande span
ningen automatisch zouden worden weggewerkt. Van overheidswege kon op deze wer
king van het goud worden afgegaan en dus een "neutrale" houding ten aanzien van 
het geld worden aangenomen. Het loslaten van dit mechanisme impliceerde, dat van 
toen af aan een bewust beleid moest worden gevoerd ten aanzien van optredende 
spanningen. 
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Beide tezamen vormen de zgn. anti-cyclische begrotingspolitiek. Anti
cyclisch wil zeggen, dat men tegen de conjunctuurcyclus ingaat, dus be
staande spanningen probeert op te heffen. 

Wat betekent dat nu in concreto, b.v. in het geval van een bestedings
spanning, die, zoals wij zagen, vooral in een toestand van volledige werk
gelegenheid veel kwaad kan doen? Het betekent, dat de overheid niet 
minder dan drie verschillende wegen kan inslaan, om tot ontspanning bij 
te dragen. Ten eerste kan zij bij gelijkblijvende belastingen haar eigen uit
gaven besnoeien of tijdelijk opschorten. Dit wil zeggen, dat zij haar eigen 
bestedingen beperkt, en daardoor aan de particuliere bestedingen meer 
ruimte laat. Zij staat zelf een deel van de nationale produktie af om hier
door de consumenten in staat te stellen, de extra-besteding, die zij wensen, 
te verrichten. Uiteraard vermindert hierdoor de bestedingsspanning. Ten 
tweede kan zij bij gelijkblijvende uitgaven de belastingdruk verhogen. Dit 
grijpt in aan de geldzijde van de bestedingsspanning. Want hierdoor wordt 
een deel van de koopkracht, van de geld-aanspraken op het nationaal pro
dukt, geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt: het geld verdwijnt immers 
in de overheidskas 3). Er komt dus vanzelf een geringere aanspraak op 
het totale nationale produkt; de spanning verkleint ook op die wijze. Ten 
derde kan zij haar uitgaven, zowel als haar belastingen, tegelijkertijd voor 
een evenredig gedeelte naar omlaag brengen. De werking hiervan ligt iets 
minder voor de hand dan bij de vorige twee gevallen. Zij berust op het 
feit, dat de bestedingsverlaging van overheidswege (door de lagere uit
gaven) groter zal zijn dan de door de lagere belastingen bewerkte beste
dingsverhoging aan de consumentenzijde. Want de overheid moet haar 
bestedingen voor het volle bedrag, dat ze aan belastingen derft, vermin
deren; maar de consumenten zullen daarentegen niet voor dit volle bedrag 
aan belastingverlaging méér besteden. Want door hen wordt een deel van 
deze extra beschikkingsmacht opzij gelegd, bespaard. Per saldo wordt dus 
door de volkshuishouding minder besteed dan voorheen. 

Terzijde kan worden opgemerkt, dat de drie genoemde mogelijkheden 
- te weten: uitgavenverlaging, belastingverhoging, en een verlaging van 
uitgaven èn belastingen tot een gelijk bedrag - ook met elkander te com
bineren zijn. Met name zal een combinatie van de eerste met de tweede 
mogelijkheid, dus van uitgavenverlaging met een zekere belastingverhoging, 
goede diensten kunnen bewijzen. 

Laten wij nu ook het "omgekeerde" geval aan de orde stellen: nI. dat 
de bestedingsneigingen te klein zijn om het gehele nationale produkt, zoals 
dat in een situatie van volledige werkgelegenheid kan worden gemaakt, 
af te nemen. Is de overheid in staat, in zulk een geval de bestedingen te 
stimuleren? 

Inderdaad liggen hier grote mogelijkheden. De overheid kan als het ware 
kunst111<ltig bestedingsspanningen in het leven roepen, die de produktie 
weer doen toenemen tot op het punt van volledige werkgelegenheid. Zo 
kan zij bij gelijkblijvende belastingen haar eigen uitgaven opvoeren (b.v. 
door uitvoering van openbare werken) waardoor de bestedingen toenemen. 
Oqk is het haar mogelijk, bij gelijkblijvende uitgaven de belastingen te 

3) Dit geld wordt door de overheid niet weer uitgegeven; wij gaan hier immers uit 
van gelijkblijvende _overheidsuitgaven. 
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venninderen, in de hoop dat de mensen dit meerdere geld niet zullen be
sparen, maar dit zullen willen besteden. Dan nemen de bestedingen indirect 
toe. Tenslotte kan zij belastingen en uitgaven gelijkelijk verhogen; de 
overheid besteedt dan geld, dat voor een deel uit besparingen afkomstig is, 
zodat de bestedingen per saldo zullen toenemen. De overheid maakt als 
het ware het geld actief, dat tot nu toe "sluimerde" bij de spaarders. 

Het zal geen verdere toelichting behoeven, dat ook tussen deze maat
regelen combinaties mogelijk zijn. Met name is van de koppeling van hogere 
overheidsuitgaven aan lagere belastingen een krachtige werking te ver
wachten. 

Als wij de opgesomde mogelijkheden nog eens overzien, dan blijken 
zowel manipulaties met de hoogte van de overheidsuitgaven als manipulaties 
met de grootte van de belastingdruk, belangrijke middelen te zijn voor 
een goede conjunctuurpolitiek, zowel in een situatie van werkloosheid, als 
in een toestand van volledige werkgelegenheid. Wordt de derde weg ge
kozen, te weten uitgavenverhoging (c.q. -verlaging) en belastingverhoging 
(c.q. -verlaging) tezamen, en in dezelfde omvang, dan is er nog wel enig 
effect te verwachten, maar dit zal niet groot zijn. Men is hier helemaal 
afhankelijk van onzekere spaargewoonten van het publiek 4). 

En consequentie van de anti-cyclische politiek hebben wij nog niet onder 
ogen gezien. En wel deze, dat het gebruik van belasting- en uitgaven
politiek als conjunctuur-politieke instrumenten het begrotingsevenwicht 
kan verstoren. Het is duidelijk, dat het tezamen verhogen (of verlagen) 
van belastingen en uitgaven dit bezwaar niet heeft. Betekent dit misschien, 
dat ondanks de geringere effectiviteit, toch deze laatste methode, ter wille 
van het sluitende budget, gekozen moet worden? 

Deze vraag roept een volgende vraag op: in hoeverre verdient een slui
tende begroting de voorkeur? Dat is zonder meer niet te zeggen. Het is 
een kwestie van de betamelijkheid tegenover het toekomstige geslacht, en 
van de ruimte op de kapitaalmarkt, om maar niet meer te noemen. Maar 
een onevenwichtige begroting behoeft op zichzelf niet als iets afkeurens
waardigs te worden gezien. Want bedacht dient te worden, dat het adagium 
van de sluitende begroting stamt uit de klassieke school in de economie, 
die uitging van de harmonie in het economische leven, en als levensover
tuiging huldigde, dat, als iedereen maar handelde uit eigenbelang, de 
optimale maatschappij vanzelf zou ontstaan. De overheid mocht dit fraaie 
geheel beslist niet storen: een niet-sluitende begroting, waarbij dus een 
tekort in de gewone dienst optreedt (dat gedekt moet worden door leningen 
of door geldschepping) zou de harmonie verscheuren; voor dit tekort 
lenen betekent immers, dat geld wordt onttrokken aan de kapitaalmarkt, 
dat anders een produktieve bestemming zou hebben gekregen. Door deze 
handelwijze zouden, aldus de klassieke school, de harmonieuze produktie
plannen in het economische leven worden geschaad! Deze harmoniege
dachte is door Keynes afdoende weerlegd. Terecht werd door hem op de 

4) Het variëren van de omvang van de overheidsuitgaven noemt men in de literatuur 
kortweg uitgavenpolitiek, het variëren van de belastingdruk heet dan belastingpolitiek. 
Dit is in zoverre verwarrend, dat de woorden "uitgavenpolitiek" en "belastingpolitiek" 
hier dus in een veel engere betekenis worden gebruikt dan normaal het geval is; zij 
betreffen hier slechts de economische kant van uitgaven en belastingen. In deze engere 
zin zullen wij hier verder van deze woorden gebruik maken. 
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grote werkloosheid gewezen, die uit deze zogenaamde harmonie kan ont
staan. Wat niet wil zeggen, dat we door het verwerpen van deze harmonie
gedachte nu in het andere uiterste moeten vervallen, waarin o.i. Keynes 
zelf is terechtgekomen: de gedachte dat het economisch leven in zichzelf 
disharmonisch en een chaos zou zijn. Zulke gedachten voeren tot ver
werpenswaardige opvattingen van de overheidstaak, die in de richting 
gaan van een herschepping van het economische leven door het voorzienig 
bestel van de overheid. We komen hierop nog terug. 

Een tekort op de begroting behoeft dus niet a priori te worden afgewezen. 
Wel is uitermate belangrijk, hoe het tekort wordt gedekt. Men zal dit in 
principe door middel van leningen moeten doen. Dekking door middel 
van geldschepping is gevaarlijk; de conjunctuur kan hierdoor de overheid 
volledig uit de hand lopen 5) en inflatie teweeg breng€n. 

Daar in het geval van de sluitende begroting maar een gering effect kan 
worden verwacht,· en bovendien de voor dit geval benodigde flexibiliteit 
in de overheidshuishouding ten aanzien van belastingen en uitgaven wel 
nooit te verwezenlijken zal zijn, ligt het voor de hand ons verder tot twee 
mogelijkheden van de niet-sluitende begroting te beperken. De vraag komt 
hierbij op, of het ene instrument misschien niet de voorkeur verdient boven 
het andere. Is er reden, bijvoorbeeld de belastingpolitiek boven de uit
gavenpolitiek te prefereren? 

In het merendeel van de gevallen zal o. i. inderdaad aan de belasting
politiek de voorkeur moeten worden gegeven. Voorrang verlenen aan de 
uitgavenpolitiek leidt onverbiddelijk tot een steeds grotere plaats van de 
overheid in het economisch leven, omdat het bestrijden van een depressie 
altijd om een sterkere dosering van overheidsmaatregelen vraagt dan het 
afremmen van een hausse 6). Elke depressie vergt dus méér uitgaven dan in 
de daaropvolgende tijd van opgaande conjunctuur kunnen worden ge
schrapt; de overheidsuitgaven nemen bij een geregelde toepassing van deze 
politiek per saldo dus steeds toe. Daarom moet het instrument van de 
uitgavenpolitiek met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Dit 
houdt dus niet in, dat de uitgavenpolitiek als van onwaarde terzijde moet 
worden geschoven. Met name in een tijd van hoogconjuctuur is uitgaven
veriaging zeer wel aan te bevelen. Maar het in alle omstandigheden· 
prioriteit verlenen aan de uitgavenpolitiek gaat te ver; vooral in tijden van 
depressie zal allereerst aan belastingmaatregelen moeten worden gedacht. 

Wanneer wij met deze kennis gewapend de Rijksbegroting voor 1960 
aan een kort onderzoek onderwerpen, blijkt de minister van Financiën 
in de huidige conjuncturele situatie zowel het instrument van de uitgaven-, 
als dat van de belastingpolitiek te hanteren. Onze economie wordt thans 
gekenmerkt door dreigende bestedingsspanningen, gepaard gaande met 
een toestand voor volledige werkgelegenheid; er is dus alle aanleiding van 
de regering een begrotingsbeleid te verwachten, dat deze bestedings
spanningen tegenwerkt. Inderdaad is dit in zekere mate het geval. De 
belastingverhoging van het vorige jaar is niet ongedaan gemaakt, maar 
gecontinueerd. De overheidsuitgaven zijn in verhouding tot het nationale 

5) Zie hiervoor C. Goedhart, Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën, blz. 
339, en D. B. J. Schouten, De overheidsfinanciën in de volkshuishouding, blz. 58 v.v. 

6) C. Goedhart, t. a. p. blz. 205, 341. 
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inkomen achtergebleven, waardoor eveneens een remmend effect is ver
kregen. De bestedingen van particulier èn overheid zijn zodoende in haar 
groei belemmerd, en de bestedingsspanning is van overheidswege tot op 
zekere hoogte bestreden. . 

Ter afsluiting van het tot nu toe gevoerde betoog over de werking van 
de anti-cyclische begrotingspolitiek, moet ten aanzien van de belasting
politiek - ter vermijding vanmisverstaild - nog een opmerking worden 
gemaakt. Dat de belastingen als instrument kunnen dienen voor het tegen
gaan van conjuncturele spanningen, behoeft o. i. aan het karakter van 
de belastingen zèlf - welk karakter wordt bepaald door het criterium 
van de publieke gerechtigheid - niets af te doen. "Belastingpolitiek" in de 
hier gebezigde zin van het woord houdt alleen in, dat het moment van de 
aanslag, en de hoogte van de algemene belastingdruk, worden aangepast 
aan de conjuncturele situatie. Hoe deze belastingen verder intern-technisch 
en juridisch zijn samengesteld, is hier minder relevant. Ten aanzien van 
de "begrotings"- en "uitgaven"politiek kunnen soortgelijke argumenten 
worden aangevoerd. 

Voordat wordt ingegaan op de beperkingen, die aan de anti-cyclische 
begrotingspolitiek als middel tot conjunctuurbestrijding gesteld zijn, ver
dient een andere groep mogelijkheden tot het voeren van een conjunctuur
politiek nog enige aandacht. We doelen hier op de monetaire politiek 7). 
Wij moeten hier met een korte aanduiding volstaan. De monetaire politiek 
bemoeit zich louter met de werking van het geld in het economisch leven. 
De interestpolitiek is een onderdeel van de monetaire politiek. Hierbij 
wordt gepoogd, door middel van manipulaties met de interestvoet de grootte 
van de geldstroom te beïnvloeden. Een stijging van de interest bijvoorbeeld 
doet de besparingen enigszins toenemen en remt de investeringen iets af, 
waardoor de geldstroom zich minder sterk verbreedt en de bestedings
spanning wordt tegengewerkt. Een ander onderdeel van de monetaire 
politiek wordt gevormd door de actieve kredietpolitiek. Men kan hierdoor 
ondernemers de mogelijkheid tot het opnemen van krediet ontzeggen, 
zodat deze wijze van financiering van extra investeringen onmogelijk 
wordt gemaakt. 

C. De grenzen aan een conjunctuurpolitiek 

Tot nu toe beperkten wij ons tot het aangeven van de werking van de 
begrotings- en monetaire politiek. Het is nu goed, ons op het effect van 
een en ander te bezinnen. Kunnen we van een begrotingspolitiek, in 
combinatie met bepaalde maatregelen op monetair-politiek gebied, succes 
verwachten? Kan de conjunctuurbeweging hierdoor worden beheerst? 

Steeds meer wint het inzicht veld, dat dit slechts in beperkte mate 
mogelijk is. 

Ten aanzien van de krediet- en interestpolitiek (monetaire politiek) ligt 
dit vrij duidelijk. Bij deze politiek staan slechts vrije grove instrumenten 
ter beschikking, die wel een conjunctuuropgang kunnen afremmen, maar 
een vastgelopen depressie niet op gang kunnen brengen. J a, zelfs 
averechtse effecten zijn mogelijk! 

7) Een derde mogelijkheid tot conjunctuurbeheersing is een actieve loon- en prijs
politiek. Hieraan wordt in het vervolg nog aandacht geschonken. 
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Maar ook de belastmgpolitiek heeft haar grenzen. En belastingverlaging 
tijdens de depressie is bijvoorbeeld sterk gebonden aan de grootte van 
de deviezenreserve. Lagere belastingen doen de consumptie toenemen, 
óók de consumptie van geïmporteerde goederen. Wanneer de export niet 
stijgt, zal deze extra import dus uit de deviezenreserve moeten worden 
betaald. Hierbij blijft het echter niet. In de litteratuur wordt ook gewezen 
op de traagheid van de belasting als conjunctureel instrument: parlemen
taire goedkeuring vooraf is immers vereist 8). Hiermede hangt samen, 
dat de continuïteit in het regeringsbeleid eigen eisen stelt en in conflict 
kan komen met de noodzaak belastingen in een bepaalde, gedoseerde, 
omvang te heffen. Daarbij komt, dat belastingverhoging ook verzet kan 
ontmoeten in het parlement. Het is te hopen, dat wegen kunnen worden 
gevonden, welke het politieke en het economische standpunt met elkaar 
verzoenen. De snelheid, waarmee de belastingen worden geïnd, is ge
lukkig niet zo sterk aan politieke factoren gebonden, en is derhalve ge
makkelijker aan te passen aan de conjuncturele situatie. 

Thans moet echter een verdere beperking van de draagwijdte van een 
anti-cyclische politiek aan de orde worden gesteld. En wel deze, dat be
lasting- en monetaire politiek bestedingsspanningen kunnen bestrijden en 
inperken, doch tegenover beloningsspanningen praktisch niets kunnen uit
richten. 

In paragraaf 2 werden deze beloningSspanningen ten tonele gevoerd. 
Zij ontstaan, doordat de produktiefactoren elk een te groot deel van het 
geproduceerde voor zich opeisen. Wij zagen, dat de ondernemer bij de aan
tasting van zijn winstaandeel zich kan "wreken" door de verhoging van 
zijn verkoopprijs, zodat lonen en prijzen in beweging komen. Deze ont
wikkeling is door begrotings- en monetaire politiek praktisch niet te 
remmen! Als eenmaal een loonsverhoging in het bedrijfsleven is overeen
gekomen, zou het onzinnig zijn, door middel van hogere belastingen 
of kredietbeperking het bedrijfsleven het nodige geld voor de betaling van 
lonen te onthouden. Dat zou tot faillissementen of tot contractbreuk 
leiden 9) en de zaak nog erger maken dan zij al is. 

Dit alles voert tot de conclusie, dat deze beloningSSpanningen kennelijk 
op geen andere manier te beteugelen zijn dan door een bewuste loon
enlof prifspolitiek! 

We komen hiermee op een kritiek punt in het betoog. De lijn, die we 
tot nu toe gevolgd hebben, breekt abrupt af. Wij zagen het volgende. De 
conjunctuur ontstaat door de spanning tussen produktie en bestedingen. 
De overheid heeft aan beide deel en zal daaraan met beleid deel dienen 
te nemen, opdat geen nieuwe spanningen ontstaan maar integendeel be
staande worden weggenomen. De overheid heeft bij al haar optreden het 
algemeen belang te bevorderen, dus ook als zij aan het economisch leven 
deelneemt. Door middel van de "belastingpolitiek" en de "uitgavenpolitiek" 
kan de overheid tot een verantwoord deelnemen aan het economisch leven 
geraken. Het blijkt nu echter, dat de beloningsspanningen hierdoor niet 
voldoende kunnen worden bestreden. Zij kunnen eerst worden wegge
nomen door een meer direct ingrijpende overheidspolitiek. Maar behoort 

8) Vgl. J. Pen, Moderne Economie, blz. 214v. 
9) Vgl. C. Goedhart, t. a. p. hlz. 336, 337. 
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zulk een ingrijpen nog wel tot de taak van de overheid? Is het niet beter, 
deze spanningen maar te laten uitwerken en op dit punt het economisch 
leven eigen boontjes te laten doppen? 

Van antirevolutionair gezichtspunt uit zal voorop moeten staan, dat de 
overheid zich niet te mengen heeft in de eigen economische werkzaamheid 
van het bedrijfsleven. Maar wèl zal de overheid er zorg voor moeten 
dragen, dat de verbanden van economisch karakter door hun optreden 
het volksleven niet gaan schaden doch medearbeiden aan het welzijn van 
het gehele volk. 10) 

Wij zullen ons daarom allereerst moeten afvragen, welke de gevolgen 
zullen zijn, als de overheid hier van een direct ingrijpen zou afzien. De 
consequenties van hogere looneisen hebben wij reeds gedeeltelijk onder 
ogen gezien. Als de lonen sterker toenemen dan de arbeidsproduktiviteit, 
stijgen de loonkosten voor de ondernemer, en daalt zijn winstaandeel. 
Wanneer de ondernemer zich vervolgens tegen deze aantasting van het 
eigen aandeel wenst te verzetten, blijken er méér aanspraken op het ge
produceerde te bestaan dan ooit ingewilligd zullen kunnen worden. Zulk 
een conflict tussen de aanspraken van werkgevers en werknemers vindt 
derhalve geen andere uitweg dan in voortdurende prijsstijgingen, en zal 
op den duur in een bestedingsbeperking moeten uitmonden. 

Wij zien hier dus vanuit de onenigheid over de beloning van de arbeid 
gevolgen voortvloeien voor het gehele nationaal-economische leven. En 
wij maken ons niet aan overdrijving schuldig, als wij deze gevolgen zeer 
schadelijk noemen, en hierin een aantasting zien van het welzijn van het 
gehele volk. 

Dit welzijn wordt allereerst aangetast, doordat de algemene prijsver
hoging de bestaansmogelijkheden van bepaalde samenlevingsverbanden 
ondergraaft. HJer valt te denken aan die samenlevingsverbanden welke 
moeten bestaan van een vast, in een bepaald bedrag uitgedrukt, inkomen. 
(De "vergeten" groepen). Deze beschikken niet over een arsenaal van 
represailles om het eigen aandeel in het nationaal inkomen te verdedigen: 
zij krijgen de volle last van de geldontwaarding te dragen. 

Hier blijft het echter niet bij. Alle samenlevingsverbanden worden 
bovendien belemmerd in het treffen van de nodige particuliere voorzie
ningen voor de toekomst, men denke hier b.v. aan levensverzekerings
contracten, die steeds in nominale bedragen luiden. Prof. Witteveen heeft 
terecht op dit aspect gewezen. 11

) De lust tot het treffen van privé-voor
zieningen vergaat; men wordt steeds meer gedreven naar de overheids
voorzieningen, waarvan de staat door b.v. koppelingen aan de loonindex 
de waardevastheid garandeert. "Voortgaande inflatie is daarom levens
gevaarlijk voor een vrije maatschappij; zij drijft in de richting van een 
collectieve samenleving", aldus stelt Witteveen. 

Verder moet nog worden gewezen op de zwakke positie van de toe
komstige generatie. Door via de Algemene Ouderdoms Wet aan de toe
komstige generatie op te dragen, de ouden van dagen te verzorgen over
eenkomstig de koopkracht, die de gulden dan zal hebben, heeft men zichzelf 
van het verwijt, dat men door de prijsinflatie het de "vergeten groepen" 

10) Vgl. prof. dr. J. P. A. Mekkes, De wijsbegeerte in het staatsleven, in Wijs
begeerte en Levenspractijk, blz. 89. 

11) In Economisch-Statistische Berichten, d. d. juli 1959. 
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steeds moeilijker maakte, afgemaakt. De toekomst moet hun aanspraken 
op het nationaal produkt maar zien te honoreren; voor vandaag is het 
althans weer een zorg minder. 

Het zijn deze en vele andere factoren, die de steeds voortdurende prijs
verhogingen (de "slepende" inflatie) tot een wangedrocht maken. De spaar
lust wordt ondermijnd. Aan bezitsvorming valt zelfs niet te denken. 

Het moge duidelijk zijn, dat inflatie een uitweg is in het conflict tussen 
machthebbenden, die 'lnachtelozen doet boeten. De overheid zal hier het 
algemeen belang moeten behartigen, en zal niet mogen toestaan, dat op 
deze wijze aan bepaalde samenlevingsverbanden het leven bijkans on
mogelijk wordt gemaakt. Zij zal recht dienen te bedelen tussen "pressure
groups" 12) en vergeten groepen, alsmede tussen de huidige en de toe
komstige generatie. De overheid zal ook in deze omstandigheden een schild 
voor de zwakken moeten zijn. 

Betekent het voorafgaande nu, dat de overheid onder alle omstandigheden 
een bewuste loonpolitiek zal moeten voeren? Wij menen van niet. Tot nu 
toe is alleen verdedigd, dat de overheid niet mag toestaan, dat belonings
spanningen in een inflatie hun uitweg zullen vinden. Zolang dus in het 
bedrijfsleven van beloningsspanningen geen 'sprake is, kan de directe loon
politiek zeer wel worden gemist. Anders gesteld: zolang het bedrijfsleven 
zijn verantwoordelijkheid beseft, is directe overheidsbemoeiing niet van 
node. Deze verantwoordelijkheid komt dus neer op een bewust voorkómen 
van het ontstaan· van beloningsspanningen. 

Nu 'is dit gemakkelijker gesteld dan uit te voeren. Bij elke belonings
spanning zullen immers de betrokken partijen menen, het recht aan eigen 
zijde te hebben, en bij een beroep op verantwoordelijkheid naar de tegen
partij verwijzen. Wij komen alleen verder, door voor beide, dus zowel 
voor de vakverenigingen als voor de ondernemersorganisaties, de eigen 
verantwoordelijkheid in dezen te formuleren. 

Nu laat zich deze verantwoordelijkheid alleen concreet omlijnen tegen 
de achtergrond van de feitelijke ontwikkeling van het economisch leven 
in de laatste jaren. Het is met name interessant hierop te letten, omdat 
het een vrijwel vaststaand feit is, dat de jongste bestedingsbeperking (1956) 
voor een doorslaggevend gedeelte door het optreden van grote belonings
spanningen is veroorzaakt. 

In het zojuist verschenen rapport van de Wiardi Beekmanstichting, De 
les van dertig tnaanden, wordt dit beaamd. Op blz. 11 lezen we: "Het lijdt 
geen twijfel dat het samenstel van loonstijgingen dat in 1956 is gerealiseerd, 
een belangrijke rol heeft gespeeld in het proces van verscherping van de 
overbesteding." Terstond hierop laat het rapport echter volgen: "De 
relatief grote loonstijging in 1956 was echter gerechtvaardigd met een 
beroep op het verloop van het werknemersaandeel in het nationale in
komen." Een bijgevoegd staatje laat dan zien, dat het werknemersaandeel, 
dat in de jaren '49-'52 nog 69,3 %, in 1955 "slechts" 67,4 ro, maar in 
1956 al 69,8 % van het nationaal inkomen bedroeg. Dit beroep op de daling 
van het werknemersaandeel is niet nieuw; de S.E.R. werkte 13) en werkt 14) 

12) Letterlijk: druk-groepen; d. w. z. groeperingen, die hun wil kunnen door-drukken. 
13) Rapport 1956, no. 1. . 
14) Rapport over Het in 1959 en 1960 te voeren economisch beleid. 
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hiermee voortdurend. Het zij ons echter vergund, hier uit het Jaarverslag 
van de Nederlandse Bank over 1955 het volgende te citeren (blz. 15): 

"Het moet, ter wille van de zuiverheid van de probleemstelling, alsook 
met het oog op de mogelijke gevolgen in de toekomst, betreurd worden, 
dat in de uit deze spanning (op de arbeidsmarkt, B. G.) voortgekomen 
loondiscussie, zowel van werknemers- als van werkgeverszijde, het loon
vraagstuk uitsluitend gesteld is als een vraag van inhalen van een ver
onderstelde achterstand van de ontwikkeling der lonen bij de ontwikkeling 
van het nationale inkomen, en dat niet ronduit de vraag aan de orde is 
gesteld of, en in hoever, de economische omstandigheden wellicht een zekere 
vergroting van het werknemersaandeel toelieten. In stede van uit te gaan 
van het werkelijk gerealiseerde werknemersaandeel in een recent verleden, 
heeft men, op grond van dit uitgangspunt, een reeks van achterstands
berekeningen in discussie gebracht. .. De enige wijze waarop men met 
redelijke zin een achterstand of voorsprong kan berekenen, en daaraan 
een zekere relevantie kan toekennen, is door vergelijking met verhoudingen, 
die zich in een niet te ver in het verleden liggende periode van tenminste 
een vol jaar in feite hebben gerealiseerd. Wanneer men op deze wijze 
rekent, valt er echter - en daarover bestaat eigenlijk niet eens menings
verschil - anders dan voor het jaar 1953, voor de jaren 1955 en 1956 
van een bestaande of een te verwachten noemenswaardige achterstand in 
de lonen in het geheel niet te spreken, tenzij men met de vergelijkingsbasis 
zou willen teruggaan tot de jaren 1947 en 1948, toen onze volkshuishouding 
nog sterk deficitair was. Het is derhalve noodzakelijk zich bij de beoor
deling van de mogelijke gevolgen van het in maart 1956 bereikte' loon
akkoord te realiseren, dat dit akkoord een poging inhoudt tot vergroting 
van het werknemersaandeel in het nationale inkomen tot boven het peil 
dat in enig jaar van de periode 19;1-9-1955 in feite werd bereikt, maar 
dat alleen de toekomst leren kan of en in hoeverre dit doel ook inderdaad 
kan worden verwezenlijkt." 

Omstreeks een jaar na deze woorden van de president van de Neder
landse Bank was de bestedingsbeperking. een feit. 

De waarheid van zijn woorden is onlangs nog gestaafd door staats
secretaris RooIvink in de Tweede Kamer, waar door hem werd medege
deeld dat van 1954 tot 1957 de produktiviteit per werknemer met 10 %, 
de loonvOet daarentegen met niet minder dan 26 % is gestegen. 

We willen uit deze gehele ontwikkeling een iets andere les trekken, dan 
de Wiardi Beckmanstichting in haar Les van dertig maanden doet. De 
hoofdles, die ons daar wordt voorgehouden, is, dat "een doelmatige insti
tutionalisering van onze samenleving, waarbij het mogelijk wordt het alge
mene belang tot gelding te doen komen in het proces der voortbrenging" 
ons "uit de huidige impasse zal kunnen helpen" (blz. 54). Elders wordt 
dit aldus gesteld: "De noodzakelijkheid van verantwoordelijk handelen 
vereist daarom een institutionalisering, die het enerzijds mogelijk maakt 
dat verantwoordelijkheden worden verantwoord en die anderzijds de be
stuurbaarheid van het zo gecompliceerde economisch bestel vergroot" 
(blz. 45). Onzes inziens is dit een ontaarding van de verantwoordelijkheids
idee, die in genormeerde vrijheid moet worden beleefd. Er zal een andere 
les uit deze gehele ontwikkeling getrokken moeten worden. En wel deze, 
dat de politiek van de geleide loonvorming een gebrekkig instrument ge-
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bleken is. Want wat blijkt uit de gang van zaken anders, dan dat de crisis 
uiteindelijk is ontstaan door de plotselinge optrekking van het arbeids
aandeel in het nationale inkomen? Maar het lag juist in de structuur 
van de tot nu toe gevolgde geleide loonpolitiek opgesloten, dat de benodigde 
correcties ten aanzien van het werknemersaandeel alleen schoksgewijs 
konden plaats vinden! De Les van dertig maanden spreekt hier zelf over 
op blz. 53. Men zegt daar in zoveel woorden, dat men telkenmale in de 
noodzaak verkeerde de geleidelijk scheefgroeiende inkomensverdeling door 
een nationale loonronde ineens te corrigeren. Het zijn juist deze algemene 
loonsverhogingen geweest, die het' economische getij telkenmale uit het 
evenwicht hebben gebracht. Wij hebben geen behoefte aan een geleide, 
maar aan een geleidelijke loonvorming, zonder shocktherapie. 

Wat betekent dit nu in concréto ten aanzien van de verantwoordelijk
heid voor ondernemer en vakvereniging? Onzes inziens blijkt uit deze 
gehele gang van zaken, dat alleen dan een evenwichtige ontwikkeling tot 
stand zal kunnen komen, als wederzijds het aandeel van de ander in het 
geheel van het nationale inkomen wordt eerbiedigd. Eerst bij zulk een 
bestendig machtsevenwicht zullen de inflatoire represailles - loonsver
hoging bij (vermeende) aantasting van het werknemersaandeel, en prijs
verhoging bij (vermeende) aantasting van het winstaandeel - kunnen uit
blijven. Rust bij de loonvorming is niet te bereiken door schoksgewijze 
correcties toe te passen op telkens weer scheefgroeiende verhoudingen, 
maar alleen door een voortdurend respect van beide partijen voor elkanders 
aandeel in het nationaal produkt. In deze geest zouden wij dan ook de 
verantwoordelijkheid voor ondernemer èn vakvereniging in een vrije maat
schappij willen formuleren. En zolang men dit verantwoordelijkheidsbesef 
niet heeft, kan de loonvorming zonder overheidsingrijpen geen voortgang 
hebben. 

N u zou men kunnen vragen: Alles goed en wel, maar is dit evenwicht 
ooit in de praktijk te verwezenlijken? Zijn dit niet louter dagdromen? 
En bovendien, is de hier gegeven oplossing niet zeer onbevredigend? Want 
door de gevraagde constante verhouding tussen loon- en winstaandeel zou 
nooit een betere inkomensverdeling te bereiken zijn! 

Als wij met de laatste opmerking mogen beginnen: hier is sprake van 
een misverstand. Een vaste verdeling tussen lonen en winsten behoeft niet 
noodzakelijk een vaste verdeling tussen ondernemers- en arbeidersinkomen 
mee te brengen. Want de arbeider kan door het meedelen in de winst 
naast zijn loon ook een stuk van het nationale winstaandeel tot zijn inkomen 
rekenen. Winstaandelen voor de arbeider tasten de nationale verdeling 
tussen lonen en winst niet aan, maar doen wel het arbeidersinkomen toe
nemen. 

Wat de mogelijkheid tot realisering van een voortdurend constante ver
houding tussen loon- en winstaandeel betreft, moet tussen twee totaal ver
schillende wegen worden onderscheiden. 

Allereerst kan het machtsevenwicht continu worden bewerkstelligd, 
doordat de ondernemers uit eigen beweging elke stijging van de arbeids
produktiviteit tot uitdrukking brengen in lagere verkoopsprijzen. Dit is 
de ideale methode waaraan drie grote voordelen zijn verbonden: ten eerste 
komt de prij sdaling niet alleen de arbeiders, maar alle bevolkingsgroepen 
ten goede; deze methode is dus strikt rechtvaardig; ten tweede lijdt de 
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exportpositie geen schade, integendeel, doordat de loonsverhoging uitblijft, 
verbetert zij zelfs; ten derde komt een effectieve prijsconcurrentie tussen 
de ondernemers op gang, die de welvaart nog verder zal verhogen. 

Alle kunstmatige systemen moeten het tegen deze methode afleggen. 
'Of zij echter te verwezenlijken is? In West-Duitsland is men daarmee 
onder minister Erhard een heel eind gekomen, omdat men daar inzag, 
dat op den duur bij prijsverlagingen wereen was gebaat, ook de onder
nemer en de arbeider zelf. 

In Nederland is met name van de zijde van de ondernemers vrijwel nog 
geen poging in deze richting gedaan. Verwonderlijk is dit niet. De onder
nemers hebben tot nu toe weinig lust gehaq tot prijsverlaging; omdat zij 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid steeds verdere loonsver
hogingen konden verwachten, die alle voorafgaande prijsverlagingen tot 
een financieel fiasco zouden maken. 15) Wat niet wil zeggen, dat de onder
nemers dus geheel van schuld zijn vrij te pleiten. Dat zij de verlaging van 
de importprijzen nog steeds niet voldoende hebben doorgegeven in een 
overeenkomstige daling van de verkoopsprijzen, moet worden betreurd. 

Er is echter ook nog een andere weg, die tot een evenwichtige ver
houding tussen loon- en winstaandeel leiden kan, en daardoor in principe 
beloningsspanningen voorkomt: wij denken hier aan de vrijere loon
vorming, zoals zij momenteel in Nederland wordt doorgevoerd. De stijging 
van de arbeidsproduktiviteit wordt dan niet in lagere prijzen, maar in 
hogere lonen tot uitdrukking gebracht. Hoe verdienstelijk deze poging 
ook is, zij mist het grote voordeel van de hierbovengenoemde methode, 
waarbij de gestegen welvaart door middel van lagere prijzen aan allen 
ten goede komt. Bij deze vrijere loonvorming zijn wel prijsstijgingen 
(door hogere importprijzen) maar waarschijnlijk nooit prijsdalingen te 
verwachten; de prijsverstarring wordt hierbij niet doorbroken. 

Toch verdient de vrijere loonvorming verre de voorkeur boven de ge
leide. Niet slechts omdat het zwaartepunt hierdoor verschoven wordt 
naar het bedrijfsleven; maar ook omdat wij hierdoor in principe van de 
nationale loonschokken zijn bevrijd, dank zij de over de tijd gespreide 
loonsverhogingen per bedrijfstak. Een evenwichtige ontwikkeling wordt 
hierdoor op den duur mogelijk gemaakt. Deze methode kan een bestendig 
evenwicht tussen loon- en winstaandeel met zich brengen. 

De twee hoofdregels van de vrijere loonvorming, - loonsverhoging 
overeenkomstig de toeneming van de arbeidsproduktiviteit, alsmede geen 
doorberekening van deze loonsverhoging in (hogere) verkoopsprijzen -
lenen zich als richtsnoer voor een waarlijk verantwoordelijk gedrag van 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij zullen in de toekomst door 
het bedrijfsleven uit eigen initÜttief moeten worden aangelegd, als men 
tenminste de verleende vrijheid niet voorgoed wenst te verspelen. 

Intussen zijn er enkele complicaties te signaleren, die het geheel vrijlaten 
van de loonvorming op dit ogenblik niet zouden rechtvaardigen. Wij 
noemen enkele punten. \ 

1. De investeringen zijn het vorige jaar enigszins achtergebleven in 

15) Deze oorzaak van "prijsverstarring" wordt in De les van dertig maanden' niet 
genoemd. 
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het totaal van de nationale bestedingen. Daardoor is de illusie ontstaan, 
dat van een vrij grote "ruimte" voor verruiming van de particuliere be
stedingen (door loonsverhogingen) gesproken kon worden. Wij kunnen 
het ook zo zeggen, dat de betrekkelijke rust van de laatste tijd wel eens 
te danken kon zijn aan het "evenwicht" tussen een bestedingsdepressie 
en een kosteninflatie, die elkaar dus compenseren. Als de investeringen 
in zulk een situatie sterk opleven, leidt dit waarschijnlijk tot een nieuw 
overschot Van bestedingen boven middelen, waarbij bestedingsbeperking 
en/of prijsverhoging wederom onontkoombaar zullen zijn. 

In de Miljoenennota merkt de minister van Financiën dan ook op: 
"Er zijn verschillende symptomen, die erop wijzen, dat de stijging van 
de bestedingen thans sneller verloopt dan in 1953, en dat de expansie weer 
spoedig tot botsing met de grenzen van de produktiecapaciteit zou kunnen 
leiden. Daarbij moet er nog terdege rekening mee worden gehouden, dat 
de gevolgen van de gedifferentieerde loonvorming buiten beschouwing 
zijn gebleven. 

De financieel-economische ontwikkding, zoals die voor de nabije toe
komst mag worden verwacht, leidt tot de conclusie, dat zowel bij de over
heid als in de particuliere sector grote behoedzaamheid in acht zal moeten 
worden genomen, teneinde te voorkomen, dat de situatie uit de jaren 
'56/,57 zich herhaalt en opnieuw door een te sterke toeneming van de be
stedingen een overspanning onze volkshuishouding ontwricht. Uitgangs
punt zal hierbij moeten zijn, dat een verruiming van de bestedingen slechts 
haar rechtvaardiging zal kunnen vinden in een verhoging van de pro
duktie." 

Dat de regering zich van deze situatie bewust is, blijkt ook uit haar 
houding ten aanzien van de vraag, welke produktiviteitsverhogingen van 
het afgelopen jaar nog wèl, en welke nièt mogen worden meegerekend 
bij de bepaling van de omvang van de loonsverhogingen. Zij màg hierin 
niet te toegevend zijn. Het is tussen twee haakjes de vraag, of zij niet 
reeds te toegevend geweest is. Als in deze uitgangssituatie voor de vrijere 
loonvorming het arbeidsaandeel in het geheel van de nationale bestedingen 
te groot wordt gekozen, zal dit een bron van inflatie blijven, ook al worden 
in de toekomst alle loonsverhogingen nauwkeurig afgewogen tegen de 
hogere produktiviteit. Een ongezonde uitgangssituatie, waarin tendenties 
tot overbesteding liggen opgesloten, zal zich later onverbiddelijk wreken. 

2. Een mogelijke complicatie is de verandering in het prijspeil van 
importgoederen. Juist in deze tijd, nu de wereldgrondstoffenmarkt zich 
gaat herstellen, .kunnen prijsstijgingen uit dien hoofde worden verwacht. 
Nu mag wellicht tot op zekere hoogte worden aangenomen, dat de onder
nemers deze prijsverhogingen niet in hogere verkoopsprijzen zullen ver
disconteren. Prijsverlagingen van importgoederen hebben zij in ieder geval 
maar zeer ten dele doorgegeven. Op den duur zal echter de doorwerking 
van hogere importprijzen in het binnenlands prijspeil niet meer zijn tegen 
te houden. Geeft men zich er rekenschap van, dat deze prijsstijgingen 
dan geen hogere lonen ten gevolge mogen hebben? Zulk een loonsver
hoging zou het winstaandeel in die mate aantasten, dat nieuwe prijsver
hogingen van ondernemerszijde te verwachten zijn. Alles raakt dan weer 
in inflatoire galop. . 

3. Tenslotte is de alreeds beruchte "magneetwerking" te duchten. Men 
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verstaat hieronder, dat een nieuwe loonregeling in een bepaalde bedrijfstak 
de andere bedrijfstakken er toe zal brengen, zeker geen lagere beloning 
overeen te komen. Dit ligt in een tijd van hoge werkgelegenheid voor de 
hand. In zulk een situatie "achterblijven" in beloning, bergt het gevaar in 
zich dat de arbeiders "overlopen" naar bedrijven, waar men wèl grotere 
loonsverhogingen heeft toegestaan; men raakt zo zijn arbeiders kwijt. Dit 
is een gevaarlijk verschijnsel. Deze magneetwerking kan er toe leiden, dat 
de Ionen hoger worden gesteld dan verenigbaar is met de stijging van de 
produktiviteit, hetgeen een potentiële overbesteding betekent. . 

De regering zal vooral in deze overgangstijd tegen dit verschijnsel dienen 
te waken. Allereerst kan de vorming van "zeer sterke mag.neten" worden 
tegengegaan. Indien in een bepaalde bedrijfstak een uitzonderlijke produk
tiviteitsstijging is gesignaleerd, zal deze ook gedeeltelijk in lagere verkoops
prijzen moeten resulteren. Wanneer zulk een produktiviteitsstijging geheel 
in hogere Ionen wordt uitgedrukt, wordt het de andere bedrijfstakken wel 
zeer moeilijk gemaakt. Verder zal als regel moeten gelden, dat, wanneer 
de produktiviteitsstijging een bepaalde loonsverhoging niet kan rechtvaar
digen, de ondernemer de weg van efficiëntieverbetering en vervanging 
van arbeid door kapitaal (mechanisatie) zal moeten kiezen. Een andere 
reactie in deze voert, ook voor hem, tot ernstiger consequenties dan een 
tijdelijk verloop van arbeidskrachten. 

§ 4. Een eigen richting in de conjunctuurpolitiek 

We kunnen nu de balans gaan opmaken en tot conclusies trachten te 
komen. Hiertoe gaan we uit van het reeds gemaakte onderscheid tussen 
de bestedingsfactoren en de kosten-(belonings-)factoren in de conjunctuur
beweging. 

1. Ten aanzien van de bestedingsspanningen, die veroorzaakt worden 
door een grotere vraag (naar consumptie- en investeringsgoederen teza
men) dan overee.nkomt met het nationaal produkt, kunnen de begrotings
en monetaire politiek bijdragen tot ontspanning. De lezer zal zich her
inneren, dat dit met name vereist is in een toestand van volledige werk
gelegenheid. Indien deze toestand nog niet is bereikt, lost de spanning 
zich op in een grotere produktie, en hoeft dus van overheidswege niet 
tot ontspanning te worden bijgedragen. 

Verder hebben wij als onze mening te kennen gegeven dat bij de be
grotingspolitiek aan manipulaties met de belastingen (t.a.v. inningstijd, 
zwaarte van de belastingdruk enz.) in het algemeen de voorkeur moet 
worden gegeven. 

Onzes inziens kan bij een antirevolutionaire conjunctuurpolitiek als uit
gangspunt gelden, dat van overheidswege eerder naar een neutralisering 
dan naar een compensering van bestaande spanningen moet worden ge
streefd 16). Anders gefomuleerd: conjuncturele spanningen zullen in prin
cipe moeten worden bestreden op het terrein waar ze optreden en niet 
door tegenbewegingen vanuit een andere sector. Enkele voorbeelden kun
nen dit verduidelijken. 

Overbesteding kan ontstaan, doordat de ondernemers hun investeringen 

16) C. Goedhart, t. a. p. blz. 338, toont van dit principe de economische voordelen 
aan. Van noodsituaties zien wij af. 
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buitensporig hoog opvoeren. In verband b.v. met een grote oorlogsdreiging 
trachten zij met behulp van bankkrediet grote extra voorraden aan te 
leggen. In zulk een situatie (die wij in Nederland rond de Korea-crisis 
hebben meegemaakt) zal deze overbesteding primair door interestverhoging 
of wel door kredietbeperking moeten worden bestreden. Verhoging van 
bijvoorbeeld de inkomstenbelasting ligt bepaald minder voor de hand. 

Een ander voorbeeld: als de particuliere bestedingen te laag zijn om 
de mogelijke nationale produktie geheel af te nemen, ligt het voor de hand, 
de bestedingen in de eerste plaats door verlaging van de inkomstenbelasting 
te stimuleren. Maatregelen op het gebied van de monetaire politiek (interest
verlaging) of op dat van de uitgavenpolitiek (hogere overheidsuitgaven) 
komen eerst in tweede instantie aan de orde. 

Een neutraliserende politiek grijpt dus daar in, waar de wonde plek zit; 
een compenserende politiek tracht daarentegen de wond te herstellen door 
elders tegengif toe te dienen. 

Het komt ons voor, dat in een antirevolutionaire politiek aan dit neu
traliserende ingrijpen de voorkeur moet worden gegeven. Wanneer het 
economisch leven niet meer dan een mechanisme zou zij n, zou de keuze 
tussen het compenserend en neutraliserend ingrijpen louter kunnen worden 
ingegeven door overwegingen van doelmatigheid en effectiviteit. Nu het 
hier echter gaat om de verhouding van de overheid tot economisch hande
lende mensen) mag met het criterium van de effectiviteit niet worden 
volstaan. Hierbij komt immers, dat het overheidshandelen voor de staats
burgers doorzichtig zal moeten blijven, en steeds op zijn rechtvaardigheid 
getoetst moet kunnen worden. Bij het neutraliserend ingrijpen wordt dit 
mogelijk. De zin van het handelen van de overheid blijft voor de staats
burgers duidelijk, omdat de economische "fout" ter plMtse wordt ge
corrigeerd. Het compenserend ingrijpen mist deze doorzichtigheid. 

Terzijde kan hier worden opgemerkt, dat de Keynesianen - en welhaast 
iedere economist is tegenwoordig Keynesiaan - voor het compenserend 
overheidshandelen een zeer grote plaats inruimen. De plannen van het 
Centraal Planbureau zijn op dit principe zelfs gebaseerd. De overtuiging 
van Keynes zelf, dat het economisch leven in zichzèlf disharmonisch is 17), 
is aan deze voorkeur voor compenserend ingrijpen wellicht niet vreemd. 
In een in zichzelf disharmonisch geheel komt men met een neutraliserend, 
dat wil zeggen correctief, ingrijpen niet toe, maar zal het economisch leven 
in zijn geheel moeten worden bestuurd. Het compenserend ingrijpen is 
dan de enige mogelijkheid. 

11. Ten aanzien van de beloningsspannimgen nog een enkel woord. 
Het voeren van een directe loon- en/of prijspolitiek is praktisch de enige 
mogelijkheid om te verhoeden, dat bestaande beloningsspanningen tot 
inflatoire ontwikkelingen aanleiding geven. De nadruk moet echter vallen 
op de eigen verantwoordelijkheid van de hierbij betrokken organisaties; 
zij zullen het ontstaan van deze spanningen moeten voorkomen. Eerst bij 
onverantwoordelijke reacties zal de overheid niet onpartijdig mogen 
blijven, maar het algemeen volkswelzijn veilig moeten stellen. 

17) Het bewijs voor deze stelling kan in dit bestek niet worden geleverd. Lezers, 
die met de leer van Keynes enigszins op de hoogte zijn, mogen wij eraan herinneren, 
dat Keynes zich in feite baseert op een overbepaald systeem van vergelijkingen. 
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VRUCHTBARE DELTA OF GIFTIG MOERAS? I) 

DOOR 

DR. G. KUYPERS 

De Groningse socioloog prof. dr. P. J. Bouman, auteur van het bijzonder 
succesrijke boek Revolutie der eenzamen, heeft een nieuw werk het licht 
doen zien, dat de titel Vijfstromenland draagt en dat min of meer be
schouwd kan worden als een vervolg op het eerstgenoemde. Stelt de 
Revolutie der eenzamen door middel van knappe flitsen de wereldgeschie
denis sedert de eeuwwisseling in het licht, Vijfstromenland neemt snapshots 
van het heden. Prof. Bouma.n is sterk visueel ingesteld. De tussenkopjes, 
die hij gebruikt illustreren het duidelijk: Luchtfoto, Close-up, Buiten be
reik van de lens, Het brede spectrum, Kritiek uit de verte, Kritiek van 
nabij, Bantoe-profiel, De donkere schaduw, Versnelde film. Maar dit is 
geen fotoboek zonder verbindende tekst. Een recapitulatie en uitwerking 
ven de verbindende tekst vindt men in het laatste hoofdstuk: Delta (blz. 
347 v.v.). Hier wordt een poging gedaan, van het visuele over te gaan 
naar het visionaire. 

Vijf werelddelen, vijf stromen. De samenvloeiing der stromen is niet 
meer tegen te gaan, aldus prof. Bouman, maar terwijl de eenwording der 
werelden zich begint te voltrekken, meent men nog steeds conflicten te 
kunnen oplossen met methoden uit een vorig tijdperk. Nog heerst een 
verkeerd begrepen darwinisme, als zou "survival" slechts mogelijk zijn 
door elkander te lijf te gaan, terwijl Darwin juist aantoonde, dat de meeste 
soorten slechts door samenwerking in stand blijven. Verouderde denk
wijzen vertroebelen onze logica. Er IS een "nieuw realisme" zichtbaar, dat 
niet meer langs de fundamentele vragen heengaat, maar de heroriëntering 
naar een mondiale politiek valt ons zwaar, belast als wij zijn door het ver
leden. Het gaat in het huidige tijdsbestek om vier centrale problemen en 
daarvoor zijn slechts oplossingen te vinden door internationale samenwer
king. Deze problemen zijn: de voortschrijdende tendenties van sociale 
ontworteling; rasconflicten, die ressentimenten ontketenen welke nauw 
met ontwortelingsverschijnselen verband houden; de snelle toeneming van 
de wereldbevolking en de gevolgen, die deze voor de voedselvoorziening 
heeft; de noodzaak het oorlogsgevaar te beteugelen. 

"Aspecten van ontworteling": de meest constante bron van onrust, 
oorlogsdeportaties, emigratie, geforceerde industrialisatie, ontvoogding der 
gekoloniseerde gebieden. "Ressentimenten van het ras": gelijkheid voor 
degenen die er rijp voor zijn, maar wie zal dat beoordelen? Voortgezet 
verlies van blanke goodwill zo vaak men enig restje kolonialisme wil be
houden. "Wereldkaart voor de honger": juist in landen waar de geboorte
overschotten het hoogst zijn, blijven de middelen nagenoeg constant; 
honger dooft energie en passiviteit bevordert de ondervoeding; maar, be
weren sommige biologen, een toestand van ondervoeding verhoogt de 
vruchtbaarheid van de vrouw. Drie vragen van mondiaal realisme, waar
van het voortbestaan van het menselijk geslacht afhangt. De meeste aan-

1) Bespreking van Vijfstromenland, Balans der werelddelen, door dr. P. J. Bouman. 
Uitgave Van Gorcum & Comp. N.V. Assen, 1958. Prijs geb. f 9.90. 
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dacht besteedt de auteur aan het vierde probleem van deze aard: het pro
bleem van de "oorlog als bijgeloof". Dit is eigenlijk wel zijn beheersende 
thema. 

Wat bewoog de grote groep walvissen, die enige jaren geleden de dood 
zocht op het strand bij Noordhoek in Zuid-Afrika? Een soort doodsdrift, 
zoals Freud ook de mens toeschreef? Kan de wetenschap eigenlijk wel uit
sluitsel geven over de oorzaken van de oorlog?, zo vraagt prof. Bouman. 
"Wie aan iedere rationele verklaring twijfelt, zou tot de oude erfzondeleer 
kunnen terugkeren. Maar dan doemen nieuwe vragen op. De zonde sluit 
blijkbaar niet uit, dat mensen in geordende gemeenschappen leven." Prof. 
Bouman constateert dan ook: "Onzekerheid in het weten, in het geloof, in 
beleidsvragen". Maar hij bestrijdt met grote beslistheid hetgeen hij een 
surrogaat-zekerheid noemt, te weten de "afschrikkingstheorie", de leer dat 
men atoomwapens moet hebben opdat de tegenpartij voor zelfmoord zal 
terugdeinzen. Hij behandelt de argumenten pro ("zo ge de vrede wilt, be
reidt u ten oorlog", "liever dood dan slaaf", "het is maar tijdelijk") en de 
argumenten contra ("tienmaal vernietigen tegen achtmaal vernietigen", 
"een atoombom is geen speer", ,,.niet het communisme is het absolute 
kwaad") en kiest voor het laatste. Hij schaart zich aan de zijde van Dippel, 
Röling en Toynbee, heeft waardering voor de Wereldraad van Kerken, de 
Morele Herbewapening en de Plein-groep. 

Het onderwerp is te ernstig en te moeilijk, dan dat het verantwoord zou 
zijn, over de beschouwingen van prof. Bouman een ongeclausuleerd oordeel 
uit te spreken, hetzij gunstig, hetzij ongunstig. De behartigenswaardige 
opmerkingen, die prof. dr. G. Brillenburg Wurth er onlangs in dit tijd
schrift (blz. 242 v.v.) aan gewijd heeft, bewijzen eens te meer, dat wij zelf 
er ook nog lang niet mee klaar zijn. Het is intussen al een heel ding, wan
neer in deze discussie de schampere toon wordt vermeden. Dat prof. 
Bouman daar steeds in geslaagd is, durf ik niet te beweren, maar over het 
geheel genomen is zijn bijdrage tot de discussie waardig en eerlijk. 

Heeft de auteur ook nieuwe elementen in het geding gebracht? Ik citeerde 
al hetgeen hij zeide over de vraag wat toch wel de oorzaak van de oor
logen kan zijn. Deze vraagstelling is uitermate belangrijk. Want "de vraag 
naar de oorzaak" is altijd prealabel, altijd richtingbepalend, hoe moeilijk 
het antwoord ook te .vinden moge zijn. Ja, hoe moeilijker het antwoord 
te vinden is, des te sterker zal deze vraag in de discussie moeten domineren. 
De vraag naar de oorzaak is een bij uitstek wetenschappelijke vraag. Maar 
zij speelt evenzeer een fundamentele rol in elke grote "idee" (terecht merkt 
prof. Bouman herhaaldelijk op, dat het de ideeën zijn, die geschiedenis 
maken, b.v. op blz. 316). Immers elke beweging wordt gedragen door de 

, overtuiging, dat men ergens de oorzaak van gevonden heeft. Prof. Bouman 
stelt de vraag waardoor de mensen oorlog maken wèl, maar hij doet slechts 
een flauwe poging om er een antwoord op te vinden. Bij die poging roert 
hij de erfzonde aan; een gedachte die hij eigenlijk terstond weer laat varen, 
omdat de zonde blijkbaar niet uitsluit, dat de mensen ook ordelijk kWlllen 
leven. Deze redenering begrijpen wij niet recht. Wordt het kwade dis
cutabel of oninteressant, omdat daarnaast ook het goede bestaat? Ver
klaart het kwade in het geheel niets, omdat het niet het goede kan ver~ 
klaren? Het is jammer, dat de auteur de vraag naar de oorzaak van de 
oorlog via het signaleren van een paradox uit de weg gaat. Is dit nu echt 
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wel verantwoord? Ik weet wel, dat het piekeren over de vraag wat de 
mensen oorlog doet voeren ons zo weinig helpt, maar dat het niet piekeren 
over die vraag ons verder helpt is op het eerste gezicht toch weinig aan
nemelijk. In elk geval lijkt mij een vermelding van de "oude erfzondeleer" 
niet volledig zonder een verwijzing naar hetgeen men de "leer der alge
mene genade" kan noemen. Het "simul iustus simul peccator" wordt hier
door wel niet verklaard - daar is het een paradox voor - maar wel juister 
gesteld. Er is niemand die goed doet, zo verklaart Paulus in de Brief aan 
de Romeinen, en ieders voeten zijn snel om bloed te vergieten, maar ander
zijds voert hij aan, dat ook heidenen van nature doen wat de wet gebiedt. 
Aan deze paradox, die door Paulus zeer diep ontleed wordt, is niets oud 
of ouderwets. Niet lang geleden heeft een jonge Sowjet-dichter, Jewtoes
jenko, er een simpel vers over geschreven. Zij beheerst nog altijd ieder 
mens en de gehele wereld. Moderner geformuleerd: oorlog heeft te maken 
met demonie. Nu is ook dit natuurlijk weer een groot woord, maar wie 
kan de demonie ontkennen? Het is een eigenschap van de mens. Een dier 
kan niet demonisch zijn. Ook een oorlogswapen niet. Het demonische in 
de mens, dat is dat ondefinieerbare, dat fatale begeren in hem, waarmede 
dichters en dramaturgen zich hebben bezig gehouden sedert eeuwen. Het 
demonische in de mens is de zinloze kracht die hem naar het verderf trekt 
en doet trekken. Men zou kunnen zeggen: zoals een vlam de muggen 
trekt of zoals dat strand die walvissen trok; maar dat is slechts beeldspraak, 
want wat is een mug of een walvis nu naast een mens? 

Het vraagstuk van de oorlog heeft vele facetten, maar de kern er van 
is die macht der duisternis,· de demonie. Het realistisch pacifisme wil on
getwijfeld rekening houden met de realiteit der demonie, maar dat deze 
macht in dit boek Vijfstromenland de aandacht heeft, die zij verdient, kan 
!pen moeilijk staande houden. 

Prof. Bouman stelt de vraag, wie op het punt van de "afschrikkings
theorie" nu eigenlijk de deskundigen zijn: politici, militairen, kernfysici? 
Men zou er aan kunnen toevoegen: historici, theologen, sociologen, psycho
logen? Wie is de deskundige op het gebied der demonie? Maar ook zonder 
zulk een deskundige te zijn, zal men met recht kunnen stellen, dat demonie 
een mens niet alleen tot zelfmoord brengt, maar ook en vaker nog tot 
moord. Denk aan Raskolnikow. Paulus zegt, dat het op aarde zo moet 
zijn, dat als iemand goed handelt hij niet bevreesd behoeft te zijn maar 
wel als hij verkeerd handelt. Wie echter zelf een macht is, maar geen macht 
boven of tegenover zich vindt, behoeft niet bevreesd te zijn, ook niet als 
hij verkeerd handelt. Psychologisch is het in elk geval ee,n ervaringsfeit, 
dat niets de demonie zó aanwakkert als een monopolie. Het kan niet 
anders, of het geldt ook van een atoombom-monopolie. Ik wil volstrekt 
niet beweren, dat de "afschriktheorie" de paulinisch juiste is, maar ik kan 
het er niet mee eens zijn, als men deze woorden van Paulus, die de kern 
raken, buiten beschouwing zou willen laten. 

Het verschrikkelijke van onze hedendaagste situatie is ontegenzeggelijk, 
dat de kernwapens zelfs van een goede regering niet te vergelijken zijn 
met de revolver zelfs van een slechte politieagent. De vernietigingskracht, 
waarvan Hirosjima het trieste symbool is geworden, onderscheidt te 
wezenlijk. Maar de demonie schuilt niet in die eerste atoombommen. Aan 
Hirosjima ging Pearl Harbour vooraf. Aan Bergen-Belsen ging München 
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vooraf. De demonie gaat listiger te werk dan een mens ooit kan vermoeden 
en daarom raakt men er nooit op uitgestudeerd. Het adres van het absolute 
kwaad is niet Moskou en het adres van het absolute goed is niet. Wash
ington, maar dat betekent niet, dat de macht der duisternis overal dreigt 
in dezelfde mate. Het oorlogsvraagstuk behandelen zal meer dan ooit te 
voren moeten inhouden: trachten te ontdekken waar de demonie in de 
mens het gevaarlijkst dreigt. De oorlogsleer van het communisme is dui
delijk demonisch, zij staat gedrukt. En niet alleen zijn oorlogsleer : Chroesjt
sjow is er om te getuigen wat het communisme voortbracht in Stalin. 
In dat verband vraag ik mij af, of het "realistisch pacifisme" niet te gemak
kelijk spreekt over het vertrouwen, dat wij in onze geestelijke waarden 
moeten hebben, zelfs al zouden wij onder een communistische dictatuur 
komen te leven. Wat kan "leven" op den duur betekenen? De auteur citeert 
zelfs de definitie, welke in 1940-45 gehoord werd in Duitse concentratie
kampen: "Leven is: nog niet vermoord zijn". 

Verwarmend in het boek van prof. Bouman is, dat hij oog heeft voor 
de "psychische nood der staatslieden". Hij erkent, dat "de westerse rege
ringen en de leiders van Sowjet-Rusland in de tegenwoordige omstandig
heden, in de sfeer van de materialistische cultuur waarvoor zij zich ver
antwoordelijk voelen niet anders zouden kunnen handelen dan zij thans 
doen". Zouden zij vertrouwen tot hun richtsnoer kunnen kiezen? "Er zou 
een aanvaarding van martelaarschap, een geloofskracht en een morele 
discipline voor nodig zijn, waartoe ik geen van de westerse volken momen
teel in staat acht." De auteur sluit zich aan bij Dippel, volgens wie de 
afschrikkingstheorie "kennelijk het beste is wat we zakelijk kunnen op
brengen". Het klinkt defaitistisch, zo merkt hij op, maar het sluit zijn 
geloof in een réveil van het werkelijk christelijk denken en handelen niet 
uit en weer citeert hij Dippel : "W e moeten persoonlijk en maatschappelijk 
het communisme ontmoeten, het overwinnen en om en door het te over
winnen moeten we zelf, onze denk- en leefwijze, onze motieven en onze 
rangorde van waarden veranderen." 

Ik geloof dat zulk een wending in het betoog de beschouwers weer dicht 
bij elkaar brengt. Dat blijkt ook op andere wijzen. Er schuilt een zekere 
ironie in het feit, dat de auteur de politici hekelt om hun "eindeloze reeks 
van frasen en mooie woorden" en tien regels verder zelf schrijft: "V rede
lievendheid zal bewezen moeten (blz. 371) worden." Maar het blijkt in 
volle ernst, waar hij concludeert, dat men slechts kan hopen en geloven 
en dat alleen het geloof bergen kan verzetten. Zal Vijfstromenland een 
vruchtbare delta worden of een giftig moeras, waarin geen enkele cultuur
plant meer kan aarden? Laten wij hopen, dat het communisme wordt 
overwonnen, doordat God het in Zijn algemene genade verandert. De 
kenner van Rusland Klaus Mehnert geeft in zijn recente boek Der Sowjet
mensch grond voor die hoop en als zijn visie juist is, dan behoeft de 
stelling van Dippel in zoverre correctie, dat het communisme overwonnen 
wordt niet zo zeer door ons als wel door de Russen. En als deze hoop 
ongegrond mocht blijken, dan blijft altijd het geloof, dat is de zekerheid, 
dat Vijfstromenland geen giftig moeras doch een vruchtbare delta zal zijn, 
wanneer God eenmaal alles is en in allen. 

Ten aanzien van onze specifieke taken zal iedereen het met prof. Bou
man eens moeten zijn. Laat de kleine bondgenoot de grote mogendheid tot 
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voorbeeld zijn. Laat ieder land tenminste 10 % van het bedrag dat jaar
lijks voor de defensie wordt besteed, in een fonds voor vredeswerk storten. 
Laten we besluiten tot vorming van een internationale universiteit van 
grote allure, opleiding van specialisten, bestemd om leiding te geven in 
grote internationale ontwikkelingsprojecten, organisatie van een groot
scheepse uitwisseling van studenten tussen de landen voor en achter het 
Ijzeren Gordijn, steun aan conferenties ter bevordering van de ontmoe
ting tussen verschillende rassen, het uitgeven van meertalige tijdschriften 
gewijd aan internationaal opbouwwerk, vorming van een wijdvertakt 
televisie-apparaat ten dienste van de vrede, steun aan internationale me
dische organisaties, hulp bij rampen. Laten wij de discussies maar besluiten 
en al die dingen maar krachtig doen. 

Deze recensie betrof eigenlijk maar dertig bladzijden van het boek. De 
andere 347 bevatten slechts "illustraties", lezenswaardig, informatief. Zoals 
het vaak met foto's gaat: er zijn er bij die geweldig veel zeggen, andere 
laten twijfel achter, of ze wel representatief zijn voor de volle werkelijk
heid. Maar wat kan men van een boek over de wereld anders verwachten ? 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H. ALGRA 

Het nieuwe parlementaire jaar is weer begonnen met Prinsjesdag. Dat 
werd nog meer een gloriedag voor Den Haag, sedert men deze gemeente 
nog slechts in overdrachtelijke zin de residentie kan noemen. 

Ook hier is een verschuiving van de aandacht. Steeds sterker wordt 
het besef, dat de opening van de zitting der Staten-Generaal een mani
festatie is van de eigen plaats van het koningschap in het Nederlandse 
staatsbestel. Maar dan dat koningschap verbonden aan het Huis van 
Oranje. Toen dr. Kuyper zijn toelichting op het a.r. program van be
ginselen schreef, sloot hij zich aan bij Groen. Het koningschap wortelt 
in Nederland in de historie maar alleen doordat het Oranje aan de 
spits stelt. 

"Duitsche hofideeën hooren hier niet thuis, en nog minder zullen 
hier ooit inheemsch worden de extravagantiën der Stuarts. Elk valsch 
royalisme, elk pogen om een soort "kingsfriends" hier te doen in
woekeren, moet met hand en tand tegengestaan. 
Oranje, eens de stichter onzer glorieuse en schoone Republiek, en, 
tegen Filips absolutistische monarchie, de pleitbezorger onzer burger
vrijheden, kan noch zal ooit in Nederland een andere kroon dragen, 
dan die het eikenloof, als symbool des burgerlijken levens, gestrengeld 
heeft om het gouden diadeem. 
Daar stond Groen reeds op. 
Tot onze blijdschap speelt ook het Program uit dienzelfden toonaard. 
Wij spraken nooit anders." 
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Niet de Troonrede, maar het feit, dat H.M. de Koningin verschijnt 
in de vergadering van de Staten-Generaal, trekt de belangstelling. En 
dat te meer, als de Troonrede zelf maar weinig aanleiding geeft tot 
commentaar. Zoals ditmaal zeer beslist het geval was. De room was er 
af. De debatten over het beleid van het kabinet-De Quay hadden zich 
aangesloten bij de regeringsverklaring en de nota over het sociaal-econ0-
misch beleid en zodoende was het voor het kabinet niet mogelijk, een 
Troonrede te concipiëren, die een fris en verrassend karakter droeg. De 
rede was meer van beschouwelijke aard. Zelfs stonden er algemeenheden 
in als: Voor de vorming en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van 
de mens zijn het onderwijs en de cultuur van uitnemend belang. 

De commentaren over de Troonrede misten dan ook elke spanning. 
Maar de pers heeft daarentegen overvloedig stof, zodra de minister van 
Financiën de miljoenennota heeft aangeboden. Dan gaan we opeens van 
de beschouwingen en algemeenheden over in de exacte formuleringen 
van de mannen van het vak. 

Een ouderwetse miljoenennota was een verslag over geconstateerde en 
geraamde ontvangsten en uitgaven en eventueel een opsomming van maat
regelen ter dekking van het geraamde tekort. Een moderne miljoenennota 
is een wetenschappelijke analyse van de economische en mo.netaire situatie, 
van grafieken en staten voorzien, die duidelijk maakt, hoe het beleid van 
de minister van Financiën is ingebouwd in het gehele sociaal-economische 
beleid. 

Zo wordt de politieke betekenis van de Troonrede hoe langer hoe meer 
overschaduwd door die van de miljoenennota, al is het denkbaar, dat in 
een andere situatie de Troonrede opeens weer een grote politieke be
tekenis krijgt. Maar zulk een situatie zal toch maar zelden voorkomen. 

V roeger waren er grotere en snellere wisselingen in het regeringsbeleid 
mogelijk. Toen kon men nog spreken in beelden aan de ruiterij ontleend, 
en melding maken van het vieren of het strak aantrekken van de teugels, 
van onverwachte wendingen en verrassende bewegingen. Nu gelijkt het 
regeringsbeleid op de gang van een zware tractor, die lange voren trekt 
door middel van veelvuldige ploegen. En als gevraagd wordt, waarin het 
nieuwe kabinet verschilt van het oude, is het antwoord: een aantal lijnen 
wordt doorgetrokken en enkele worden omgebogen. Maar geleidelijk om
gebogen en gij moet wachten en geduld hebben, <;m die ombuiging te kunnen 
constateren. 

Het is zelfs duidelijk, dat zulk een situatie de socialisten, die nu de 
oppositiepartij zijn, enige moeilijkheden berokkent. Wanneer zij zich 
willen stellen tegenover de regeringspolitiek, dan worden zij bijna genood
zaakt zich te keren tegen wezenlijke elementen van het beleid van het 
kabinet-Drees. Dat werd al dadelijk openbaar bij de behandeling van de 
wijziging van de Dienstplichtwet. Een wijziging, die noodzakelijk was 
geworden door de herziening van de Grondwet. Het wijzigingsvoorstel 
was afkomstig van het vorige kabinet en dr. Drees had duidelijk uitgelegd, 
dat het eenvoudig de consequentie was van de grondwetsherziening. Maar 
in de Tweede zowel als in de Eerste Kamer hebben de socialisten vele 
vonden gezocht, om er tegen te kunnen ageren. Het blijkt ook in ander 
opzicht en het is mogelijk, verschillende beschouwingen en wensen, die 
de socialisten nu naar voren schuiven, af te wijzen, door eenvoudig voor 
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te lezen, wat dr. Drees bij vorige algemene beschouwingen namens het 
toenmalige kabinet heeft gezegd. 

Men zou kunnen denken, dat de heer Oud het in ander opzicht moeilijk 
heeft. Hij heeft als woordvoerder van de V.V.D. jaren lang een oppositie 
gevoerd vol denigrerende uitspraken. Maar het is verwonderlijk, met 
welk een vitale lenigheid hij de oude rol van hinderlijk volgende opposant 
heeft verwisseld met die van zich opdringende beschermheer van het 
nieuwe kabinet. 

Dat het voor de socialisten niet eenvoudig is, een vaste oppositionele 
lijn te vinden, hangt samen met meer algemene verschijnselen. Voor de 
derde maal in successie hebben de socialisten de verkiezingsstrijd in 
Engeland verloren. En de Londense correspondent van Het Parool leverde 
daarop het volgende commentaar: (de Labourpartij) "heeft nog geen 
verhouding gevonden tot de naoorlogse maatschappij en de toeneming 
en spreiding van welstand, die de maatschappij kenmerken. In zoverre 
bevestigt deze verkiezing wat ook bijvoorbeeld in Duitsland is gedemon
streerd en wat men in minder scherpe contouren toch ook in Nederland 
ziet: voor een socialistische partij in West-Europa is het op het ogenblik 
vrijwel onmogelijk op te roeien tegen de stroom van welstand. Hoe meer 
welstand er voor steeds bredere lagen der bevolking komt, hetgeen de 
socialisten moeten wensen en bevorderen, des te geringer worden hun 
kansen op de macht." 

Dit besef leidt tot pogingen, om zich in de veranderde maatschappij 
te heroriënteren. En hier worden de spanningen af en toe duidelijk. 
Terwijl sommigen pleiten voor het opnieuw en fel beleven van de oude 
leer, willen anderen een herziening van program en beleid, waardoor 
Marx volledig onder de rode klassieken wordt opgenomen, d.w.z. tot een 
eerbiedwaardig schrijver wordt verklaard, alleen door een kleine groep 
vakmensen nog plichtmatig te lezen (zoals het altijd met klassieken gaat), 
en in de nieuwe tijd een program wordt opgesteld, dat doet denken aan 
dat van de vrijzinnig-democraten van voorheen. 

Op het jongste congres van de P.v.d.A. is die laatste weg gekozen 
ondanks het verzet van enkele hoogleraren van de stedelijke Universiteit 
van Amsterdam. En die herziening is begeleid door een congresrede van 
mr. Burger, waarin een reeks van felle en ook persoonlijke aanvallen 
werd gericht o.m. op kabinet en ministers. Het demonstreert de moeilijk
heden van de P.v.d.A. om te komen tot een loyale, principiële en construc
tieve oppositie. En het bovenstaande dient om dit te zien als een gevolg 
van de omstandigheden: een kabinet, dat slechts enkele beleidslijnen van 
het vorige kabinet geleidelijk tracht om te buigen en een socialisme, dat 
propagandistisch en politiek wat verlegen is met de welvaart. 

Dat neemt niet weg, dat op enkele punten wel een scherpe strijd te 
verwachten valt. Hoofdzakelijk op twee punten nI. het loonbeleid en de 
woningpolitiek. 

Twee moeilijke punten, die dit met elkaar gemeen hebben, dat het 
allerlei complicaties geeft, als de regering het beleid werkelijk wil om
buigen. Het voortzetten van het oude beleid (alleen maar algemene loon
ronden, het jaarlijks uittrekken van honderden miljoenen op de staats
begroting om de woningbouw te stimuleren en de werkelijke prijzen van 
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de woningen te versluieren) leidt tot verstarring en wordt hoe langer 
hoe meer ongezond. Maar een ánder beleid kan er eerst komen na een 
moeilijk begin, waarbij vasthoudendheid en voorzichtigheid samen, de 
wagen veilig door de bocht brengen. Het is merkwaardig, dat er in de 
critiek op de wijziging in het beleid een vrij grote eenparigheid is 
tussen socialisten en georganiseerde liberale werkgevers. De nieuwe voor
zitter van het N.V.V. wordt niet moede, de lof te zingen van de voorzitter 
van het Sociaal Werkgeversverbond. 

Wij verwachten, dat de strijd zich, nadat staatssecretaris RooIvink zijn 
belagers voorlopig van het lijf heeft gehouden, in de komende dagen 
bijzonder zal bewegen rondom minister Van Aartsen. 

De socialisten hebben op hun congres dr. Drees gehuldigd en die hulde 
is verdiend. Een typisch Nederlandse figuur, zuinig, afkerig van vertoon, 
met een conservatieve inslag, rechtschapen, trouw, geneigd tot het com
promis. En daarom is het altijd een beetje vreemd, als mannen als Vermeer 
en Burger hun beleid en hun optreden een zeker aureool willen geven door 
er op te wijzen, dat dr. Drees er zijn zegen aan geeft. 

De Antirevolutionaire Partij heeft op haar partijconvent ook twee 
mannen van grote verdienste gehuldigd, nl. prof. P. S. Gerbrandyen dr. 
A. A. L. Rutgers. Twee mannen van zeer uiteenlopende stijl, die dan 
ook ieder op eigen wijze hebben gesproken. Dr. Rutgers met dankbaarheid, 
bescheidenheid en met bemoedigende woorden; prof. Gerbrandy op zijn 
wijze, met een beetje bemoediging voor de partijvoorzitter, voor wiens 
optreden de professor wel sympathie had, maar overigens met veel critiek 
op heden en verleden van de A.R. Partij, waarvan de historische juistheid 
natuurlijk door het uitspreken van de critiek nog niet in alle delen volledig 
vaststaat. 

Wij zijn ditmaal begonnen met Prinsjesdag, met de ontmoeting tussen 
de Koningin en de volksvertegenwoordiging, en dieper gezien, die tussen 
het Huis van Oranje en het Nederlandse volk. 

Wij eindigen met twee feiten, die in dit overzicht een plaats verdienen. 
PrinSes Wilhelmina heeft zich tot Veilig Verkeer gericht en over deze 
organisatie heen tot het gehele Nederlandse volk. Er vallen zoveel slacht
offers van het verkeer. Door de snelheidsbeperking in bebouwde kommen 
was het aantal wat gedaald, maar de lijn buigt weer naar boven. Elke dag 
hebben de kranten een apart gedeelte over ramp en rouw door het verkeer. 
En daar is schuld bij, droeve schuld aan onherstelbare verliezen. Prinses 
Wilhelmina heeft in een ernstige brief opgewekt, een dag in te stellen, 
elk jaar weer, een dag van rouwen inkeer, vanwege de vele honderden 
dodelijke slachtoffers van het verkeer. Of het advies zal worden opgevolgd, 
weten wij niet. Maar wel is de boodschap zelf al een vermaning, waarnaar 
geluisterd moet worden met beschaamdheid. 

En nu het andere feit. Prinses Beatrix heeft voor het eerst een groot, 
officieel bezoek gebracht. En wel aan de Verenigde Staten, waar de 
journalisten staan voor niets en waar de filmcamera's met haar gezoem 
de gast van stap tot stap vergezellen. De Kroonprinses heeft er zich 
doorgeslagen op een wijze, die alleen maar bewondering afdwingt. Haar 
zin voor humor, haar vrijmoedigheid, haar ongekunstelde en directe manier 

i: 



294 BOEKBESPREKING 

van optreden, ook tegenover de meest geraffineerde reporters, hebben 
bewerkt, dat prinses Beatrix is geslaagd voor het zwaarste examen, dat 
in Amerika wordt afgenomen. 

* 
BOEKBESPREKING 

H. R. MÜLLER-SCHWEFE, De wereld heeft geen vader. 
Een schriftuurlijke benadering van het probleem der 
gezagscrisis. Vertaald door W. Kreuzen v.d.m., 100 
blz. Uitg. T. Wever, Franeker. Prijs geb. f 3,95. 

De oorspronkelijke titel van dit geschrift luidt: Die Welt ohne V äter. 
Na lezing van dit boekje kan men wel begrijpen waarom de vertaler het 
meervoud "vaders" veranderd heeft in een enkelvoud, ook al zou men 
kritiek op deze verandering hebben. Maar mijn gedachten over dit boekje 
zou ik kunnen samenvatten in de ernstige kritiek die ik heb op de ver
taling van de ondertitel. "Gedanken eines Christen zur Krise der Autorität" 
is in de vertaling geworden "Een schriftuurlijke benadering van het pro
bleem der gezagscrisis". En daarmee ben ik het niet eens. De oorspronke
lijke ondertitel is juist. Men herkent op elke bladzijde van dit geschrift 
het christen-zijn van de schrijver, en mede daardoor zijn al deze blad
zijden besprenkeld met wijze, diep-doordachte, fijnzinnige en schriftuur
lijke opmerkingen. Daaruit zal het ook wel te verklaren zijn dat iemand 
de lust kreeg dit boekje te vertalen en uit te geven. Op het eerste gezicht 
vindt men immers in dit boekje een kritische instelling op allerlei moderne 
ontwikkelingen in het geestelijk leven van onze tijd, waarbij het besef 
van ambt, gezag, roeping, gehoorzaamheid maar al te vaak in de knel 
komt of de klem op de consciëntie mist. In dit boekje lezen we weer 
een pleidooi voor het herstel van deze schriftuurlijke noties. Daarom is 
er zoveel sympathieks in dit boekje. En we zijn het van harte eens met 
de schrijver, wanneer hij de gezagscrisis, die hij meent waar te nemen in 
haast alle sectoren der samenleving, ten diepste religieus bepaald ziet. De 
schrijver ziet er in een weerspiegeling van de hopeloze rebellie van de 
autonome mens tegen God (al of niet in naam der "mondigheid" of der 
"vrijheid"). Uiteraard vallen we de schrijver zo maar bij, wanneer hij 
de gezondmaking van heel het leven en van alle gezagsverhoudingen ver
wacht van Gods komen tot ons in Zijn Zoon en van de menselijke terug
keer door Christus tot de Vader. De schrijver werkt dit niet uit en daar
om bevreemdt het dat juist in dit verband de bijbelse gedachte der ver
zoening niet even naar voren komt. Ook zouden we over het eschatologisch 
perspectief van dit genadig herstel van het leven (blz. 95-98) nog wel 
eens een nadere bijbelse motivering willen horen, maar in hoofdzaak 
gevoelen wij ons ook hier aan de schrijver verwant. We kunnen dan 
ook dankbaar zijn voor de vele goede gedachten die de schrijver vaak 
geeft in dit boekje. 

Evenwel is dat alles nog iets anders dan een "schriftuurlijke benadering 
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van het probleem der gezagscrisis". Natuurlijk willen we niet de vertaler 
"ophangen" aan deze m.i. onjuiste ondertitel, maar (in andere zin) wel 
onze recensie. De schrijver bedoelt namelijk veel meer dan bescheidenlijk 
enige "gedachten van een christen" te geven. Hij tracht (en de vertaler 
voelde dat goed aan) terzake van de gezagscrisis op allerlei gebied, wel 
degelijk in wetenschappelijke stijl het probleem goed te stellen en na de 
centraal-religieuze genezing te hebben aangewezen, allerlei gedetailleerde 
aanwijzingen te geven voor een Gode-gehoorzaam beleven van de ge
zagsverhoudingen in het leven. De auteur gebruikt in dit verband zelfs 
herhaaldelijk de uitdrukking "consequenties trekken"! Welnu, hier open
baart zich het fundamentele manco van dit boek. De schrijver (hoogleraar 
te Hamburg in de theologie der ambtelijke praktijk) probeert rechtstreeks 
vanuit bijbelse noties - en nog wel langs de weg der "consequenties" -
tot concrete aanwijzingen te komen voor de juiste beleving van de tal
rijke en onderling nogal verschillende gezagsverhoudingen in het leven. 
Dit is geheel in overeenstemming met de hedendaagse theologische ge
woonten. Het is een symptoom van het theologische klimaat waarin we 
leven. En deze methode ("alleen de Schrift" is vaak haar schone naam, 
"alleen vanuit Christus", zegt een ander, nog iets spitser), wordt 
hierdoor gekenmerkt dat men zich bewust wil distantiëren van elke 
zgn. "theologie der scheppingsordeningen". De schrijver komt daar ook 
openlijk voor uit. In een paragraaf met de op zichzelf goede titel "Vader
zijn als experiment" - een titel die in dit boekje echter ook weer typerend 
is voor de door ons afgewezen grondgedachten -, lezen we: "Het vader
zijn is niet met ons bestel gegeven, is niet zoiets als een ,scheppingsorde'. 
Dat was wel de mening van de Protestantse orthodoxie, en deze heeft 
ons sedert de vorige eeuw dan ook voldoende restauratie-werk opgeleverd" 
(blz. 63). Billijkheidshalve moet ik straks ook het vervolg van dit citaat 
geven. Maar eerst wil ik toch even de vinger leggen bij wat m.i. in onze 
tijd voor elke schriftgebonden theologie het kernpunt moet worden voor 
de discussies over de ethiek: het misverstand dat men over allerlei levens
gebieden bijbelse normen zou kunnen geven zonder een doordachte levens
beschouwing, die zich refereert aan scheppingsordeningen. In het theolo
logisch klimaat van onze tijd heerst de neiging hier klaar te willen komen 
zonder zgn. "ideologie", en zonder "wijsgerig apparaat". En zonder 
"theologie der scheppingsordeningen". Maar er is m.i. niemand aan wie 
dat gelukt. Zoals Barth zich in zijn ethiek strijk en zet behelpt met 
allerlei fenomenologische analyses van de "obscure grootheid: werkelijk
heid", zo vinden we ook bij Müller-Schwefe een theoretisch volkom,en 
ongemotiveerd uitgaan van de roeping(!) die er in de "feitelijke situatie" 
(bijv. van het vader-zijn, bedrijfsleider zijn, het burgemeester zijn, enz.) 
gelegen is. Allerlei prachtige en rake opmerkingen blijven dan haast 
aforistisch verstrooid tussen allerlei dat dubieus en willekeurig aandoet 
of soms ook volkomen onschriftuurlijk is. Maar ik kan niet verder komen 
dan tot een dankbare waardering van de wijsheid van vele opmerkingen 
in dit geschrift. De wetenschappelijke schema's echter (ja die!) waarvan 
de auteur gebruik maakt, zijn ontleend aan theologische en wijsgerige 
gedachtengangen die de auteur een juiste kijk op de werkelijkheid ont
nemen, hem op een dwaalspoor leiden en de geweldige diepte van zijn 
schriftuurlijke grondgedachte niet tot gelding doen komen. 

I i 
I' 

i I 
I 
I', 

I! 

I: 
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Dat de auteur niet weten wil van een theologie der scheppingsordeningen, 
is, gezien de geschiedenis van deze leer, veelszins begrijpelijk. Mij is 
ook geen aanvaardbare conceptie dienaangaande bekend. De misverstanden 
omtrent de scheppingsorde zijn ook legio en Müller-Schwefe toont daar
van een voorbeeld, Jwanneer hij te goeder trouw schrijft: "Het is geen 
natuurwet of scheppingsorde, die wij maar voor het uitvoeren hebben." 
(blz. 82, cursief van ons, A. T.) Maar hoe het bloed (op ongelukkige wijze) 
kruipt waar het niet kan gaan, blijkt bijv. uit een zin als deze: "Immers 
zo heeft God de V ader het gewild, dat we op zekere dag van onze aardse 
vader zo zeer ,genoeg' hebben, dat we dan zelf vader of moeder kunnen 
zijn." Zou hier niet dezelfde fout gemaakt zijn, die men (meestal terecht) 
aan de leer der scheppingsordeningen verwijt, nl. dat het historisch ge
wordene zo gemakkelijk geïdentificeerd wordt met Gods wil? 

Ook bij andere problemen wordt het ambivalente van 'schrijvers ge
dachtengang openbaar in een spanning tussen bijbelse gedachten en on
bijbelse. Zo vinden we op blz. 6S de volgende zinvolle opmerkingen: 
"Gezag kan slechts concreet gerealiseerd worden, dus in het ambt van 
de vader, van de leraar, van de man met publieke verantwoordelijkheid, in 
het geestelijk ambt. En tegelijkertijd geldt: deze realisering van het ambt 
is slechts diegene mogelijk, die in zijn ambt de hemelse V ader antwoordt, 
Die hem tot dat ambt geroepen heeft." En als de schrijver de realisering 
van de gezagsverhoudingen door stoïcijnen en door christenen vergelijkt, 
zegt hij: "De laatste echter, de christen, verschilt daarin van zijn huma
nistische medemens, dat hij zijn verantwoordelijkheid als vader ziet als 
een roeping Gods, als ver-antwoord-elijkheid in eigenlijke zin. Want hij 
heeft het Vader-zijn van God in de liefde van Jezus Christus ervaren." Maar 
waar komt nu de uitwerking van deze bijbelse gedachten terecht? Bij de 
gedachte dat er ergens in de "situatie" een "roeping" ligt, welke roept om 
antwoord, en daarmee "verantwoordelijk" stelt. Maar het begrip "ver
antwoordelijkheid" moet noodzakelijk - wil het niet een lege formule 
blijven - gevuld worden. Uiteraard is het onder christenen zonder meer 
duidelijk dat dit "antwoord" verschuldigd is jegens God en de naaste. 
Maar waar halen wij de inhoud van ons antwoord vandaan? De schrijver 
geeft hierop niet expliciet een antwoord. De concrete aanwijzingen, die 
hij geeft voor de praktijk vind ik nu eens prachtig, dan weer volkomen 
onaanvaardbaar (bijv. blz. 37, 67), maar ze blijven steeds wetenschappelijk 
ongemotiveerd, of het zijn volkomen willekeurige "afleidingen"(!) uit 
niets-christelijk-concreets-meer-zeggende algemene termen, die de plaats 
moeten innemen van een gedifferentiëerde christelijke werkelijkheidsvisie. 
Een duidelijke demonstratie van een formeel uitgehold verantwoordelijk
heidsbegrip vinden we op blz. 64: "In deze beschouwing van 's mensen 
positie als een positie van verantwoordelijkheid vinden Stoïcijn en 
Christen el~aar." De stOïcijn weet dan vo!gens de auteur niet het waartoe, 
het waarom, noch het aan wie. "Maar hij beantwoordt de roep, die in de 
gegeven situatie naar hem uitgaat. En door zijn vrijheid en verantwoorde
lijkheid te aanvaarden, wordt hij vader, realiseert hij vaderlijk gezag in 
deze wereld." De christen en de stoïcijn zijn echter "beide getuigen van 
het Vaderlijk Wezen, dat de wereld in stand houdt en haar naar het 
einde, naar de voleinding voeren wiL" Maar dat de aard van deze "situatie" 
en de inhoud van deze "roeping" mede (niet alleen!!) bepaald worden 
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door de normatieve scheppingsorde van God, kan bij de schrijver geen 
erkenning vinden. Dáárom kan hij in de richting der concreetheid ook zo 
weinig vorderen. Na de hierboven aangehaalde nuchtere erkenning dat 
gezag slechts concreet functioneert ("dus in het ambt van ... van ... " 
enz.) blijft elke verwijzing achterwege die de concrete verschillen tussen 
die gestalten van ambt en ambtsgezag zou kunnen doorlichten. Een inci
dentele opmerking in deze richting over het verschil tussen het straffen 
der overheid en dat van ouders (blz. 78) is m.i. zeer dubieus, maar maakt 
ook eigenlijk niet de indruk een doordachte typering te willen zijn. Maar 
wel zien we daartegenover (en met het eerstgezegde in strijd), dat "gezag" 
een dermate formeel begrip wordt, dat bijv. in allerlei stelsels van " kerk
regering ,jllleen beslissend"( I) is, "dat daarin de geschetste gezagsver
houding toonaangevend en richtingbepalend is." "Van welke aard het 
regeringsstelsel in de christelijke gemeente ook mag zijn, hetzij meer 
hiërarchisch in een grote verscheidenheid van rangen en geledingen, dan 
wel patriarchaal getint in een wat minder gecompliceerde onderschikking 
van hoog- en laaggeplaatsten, of ook van een wat gemoedelijk en vrij 
gemeenschapskarakter ... " 

Zoals gezegd: het begrip "verantwoordelijkheid" moet in deze ge
dachtengang formalistisch blijven, ondanks zijn fundering in het "verant
woordelijk jegens God zijn". De wijsheid, de intuïtie en de eruditie van 
de auteur vult dit begrip vaak op verrassende wijze, maar in de christelijk
theoretische bezinning krijgt deze wijsheid geen gestalte. Want kan men 
in concreto niet letterlijk àlle kanten uit met het verantwoordelijkheids
begrip, wanneer daarvan gezegd wordt: "Op publiek terrein voor de 
mensen verantwoordelijkheid dragen wil dus vandaag zeggen: zich matigen, 
zich beperken kunnen; weten, dat de taak van de overheid niet verder 
reikt dan het dienen en beschermen van de particuliere zaak, van het 
geheim, van het verborgene, van de vrijheid van de enkeling." Men kan 
natuurlijk uit de gebruikte formuleringen wel vermoeden welke concreet
politieke tendentie de auteur suggereert, maar precies de tegenovergestelde 
concrete politiek pleegt zich op precies hetzelfde lege verantwoordelijkheids
begrip te baseren, en meent dat "vandaag" die verantwoordelijkheid op 
publiek terrein precies het tegengestelde inhoudt! 

Dit boekje van Müller-Schwefeis maar niet een populaire meditatie. 
Het heeft een brede en diep-wetenschappelijke ondergrond, die telkens 
even zichtbaar wordt. Wie de schrijver in dit opzicht nader wil leren 
kennen, leze zijn moeilijk, maar boeiend geschrift "Der Standort der 
Theologie in unserer Zeit", Göttingen, 1958. Zowel daar als hier vinden 
we de worsteling van een christen-denker, die volop in zijn eigen tijd 
wil staan en" wil deel hebben aan het denken der "mondige wereld", maar 
door zijn geloofsbinding aan de Heilige Schrift herhaaldelijk tot diep
borende kritische opmerkingen komt, echter zonder dat de doorbraak 
plaats vindt naar een grote visie op de innerlijke eenheid van en onderlinge 
verhouding tussen Gods Woordopenbaring en zijn Werkopenbaring. En 
daar heeft de christelijke bezinning m.i. dringend behoefte aan. 

De auteur laat zich niet kritiekloos meeslepen in de geestelijke stroom
versnellingen van onze tijd. Na zijn, in de aanvang van deze bespreking 
aangehaalde woorden op blz. 63, waarin de auteur zich distantieerde van 
de orthodox-protestantse gedachte ener scheppingsorde, vervolgt hij: 
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"Maar vaderlijk gezag kan de mens ook niet uit zichzelf opbrengen, zodat 
hij als het ware spontaan souvereiniteit schept. (De tegenwoordige spelling 
is, meen ik: soevereiniteit, A. T.). Dat is wel de mening van Sartre en 
van allen, die de gezagsbevoegdheid uit het naakte feit van de macht 
willen afleiden. Neen! Vaderlijk gezag is slechts dan werkelijk gezag, 
als de mens zich voor zijn doen en laten aan anderen, in zijn positie boven 
anderen, verantwoordelijk weet. Door zijn positie. .. als een roeping te 
aanvaarden, waarop hij met de inzet van heel zijn persoonlijkheid ant
woorden moet, maakt hij het vader-zijn in deze wereld reëel." Afgezien 
van de houten sabel waarmee de auteur hier het existentialisme van Sartre 
bestrijdt, (de formele, lege verantwoordelijkheidsidee) - hij probéért tegen 
de stroom op te roeien. De gedachte der "mondigheid" aanvaardt hij met 
voorzichtige reserves (blz. 91). Maar in een soort fideïsme (waarbij het 
geloof en Gods Woordopenbaring uit het geheel der realiteit worden ge
abstraheerd en verzelfstandigd) en met een onuitgesproken praktische 
loochening van de "algemene openbaring", wil de schrijver de inhoud 
van de realisering der gezagsverhoudingen alleen putten uit de centrale 
betrokkenheid van de christen op God: "Niet goede wil of inzicht of voor
lichting of menselijke liefde of ,das Gebot der Stunde' zijn dus voldoende 
om aan de gezagsverhoudingen inhoud te geven, maar alleen de levens
houding, welke in Jezus Christus op God betrokken blijft, is als basis 
toereikend voor de mondigheid in het gezin." Maar deze "mondigheid" 
zou dan wel eens op deze "basis" zich kunnen bedienen van een volkomen 
geseculariseerd wereldbeeld en daarmee tonen de ware mo~digheid onvol
doende deelachtig te zijn! 

Een ander voorbeeld, waarin we de schrijver tegen de stroom zien 
oproeien, is daar, waar hij spreekt over de gezagsondermijning en -ver
dwijning in naam der liefde, in een pedagogiek die zich stelt tegenover 
de "pedagogiek-van-de-knoet". Hij tast naar de achtergrond van deze 
tendentie: "Door de leer van de algemene verzoening, door omkering 
van de verhouding tussen Wet en Evangelie, plaatst men de Zoon boven 
de Vader (K. Barth)." ... "Maar voor Barth gaat de verhouding tussen 
man en vrouw boven die tussen ouders en kinderen, de kameraadschap 
boven het gezag" (blz. 31). Afgezien van de vraag of dit verwijt aan 
Barth juist is, met welk recht verwijt de schrijver hier aan Barth het 
exemplarisch stellen van de man-vrouw-verhouding, terwijl hijzelf in zijn 
boekje de vader-zoon-verhouding exemplarisch stelt voor alle gezag, en 
zelfs metaforisch alle gezagsdragers "vaders" noemt? Deze vrij willekeurige 
vooropstelling van juist déze relatie is weer te wijten aan het ontbreken 
van een christelijk-wijsgerige levens analyse. Het gevaar is zeker niet 
denkbeeldig dat dit leidt tot de meest willekeurige vertekeningen van het 
anders gestructureerde gezag in de andere levensgemeenschappen. Men 
kan alleen ter verontschuldiging van de auteur wijzen op de manier 
waarop de Heidelbergse Catechismus in zondag 39 het gezag van "allen 
die over mij gesteld zijn" onderbrengt bij het vijfde gebod van de decaloog. 
Maar dat is dan ook een dubieuse exegese! 

De pogingen van de schrijver, zich hier en daar schrap te zetten tegen 
de extreme ontsporingen van modern theologisch en wijsgerig denken, 
blijven dan ook m.i. zonder veel succes. Zij blijven bevangen in de con
troversen binnen het existentialistisch denken. Zijn zorg is immers, dat 
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de "cont~nuïteit" in de geschiedenis niet verloren gaat, en dat het "bestel 
der dingen zelfs niet ondergaat in een permanente poging, om door middel 
van ontwerpen en besluiten tot dat bestel te komen". Zijn antwoord is 
aldus: "Wie verantwoordelijkheid aanvaardt, schept continuïteit ... ". 
"Werkelijke samenhang is slechts daar aanwezig, waar men de moed 
heeft voor de erfenis der historie in te staan; echter niet daar, waar een 
onwrikbaar bestel aan alles en iedereen voor altijd zijn plaats wijst." Voor 
ons is echter niet aanvaardbaar het dilemma: een onwrikbaar (conservatief) 
bestel of oplossing van alle bestel in permanente experimenten en ont
werpen. Maar evenmin de middenweg die Müller-Schwefe zoekt: een 
"continue groei en ontwikkeling van het aardse bestel... gewaarborgd 
door het waagstuk van de ordening". Mijns inziens dienen we hiertegen
over te pleiten voor een aanvaarding van de permanente roeping tot het 

I verstaan van Gods wil uit Zijn Woord èn uit Zijn werk, in een nooit 
aflatende kritische confrontatie van al het historisch gewordene daarmee. 
In het vervullen van deze roeping heeft o.a. een "leer der scheppings
ordeningen" evenzeer een onmisbare functie als bijv. in de politiek een 
christelijke staatsleer, in de kerk een deugdelijke ecclesiologie, enz. 

Müller-Schwefe heeft mij veel goede dingen geleerd met dit boekje, 
maar hij kan mijn leidsman niet zijn op het gebied der ethiek. 

DR. A. TROOST 

J OHN KENNETH GALBRAITH, The affluent society. Hamish 
Hamilton, London. 288 blz. 

Maatschappij van overvloed 

De Amerikaanse econoom John K. Galbraith heeft een boek geschreven, 
dat tot de meest geciteerde en de meest besproken werken van de laatste 
jaren behoort. En dat is begrijpelijk want Galbraith gaat in dit boek met 
flair en met alle brede kennis waarover hij beschikt de "conventional wis
dom", d.w.z. de gangbare opvattingen, de heilige huisjes van economen en 
politici, te lijf. 

Galbraith constateert dat onze opvattingen over economische, maar ook 
over andere vraagstukken, in veel sterkere mate dan men zich thans bewust 
is, stammen uit een andere wereld dan de onze (dat wil vooral zeggen, 
de Amerikaanse). De Amerikaanse gedachtenwereld van vandaag stamt 
nog steeds uit de wereld van het verleden, een wereld gekenmerkt door 
schaarste, een wereld waarin armoede normaal en rijkdom de uitzonde
ring was. 

De economische wetenschap reflecteerde tot na de grote depressie van 
de jaren dertig deze stand van zaken. Achter een façade van hoop en 
optimisme bleef de voortdurende vrees voor armoede, ongelijkheid en on
zekerheid. De grote depressie van de jaren dertig deed deze latente vrees 
weer naar voren komen. 

Galbraith ziet hoe de overvloed, die de Amerikaanse industrie schept, 
langzaam maar zeker de gangbare opinies ondermijnt en oude tegenstel
lingen doet vervagen. 

De gangbare opvatting is bijvoorbeeld dat de ondernemer, de zakenman, 

I
1 
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de man is, die moedig de risico's van de concurrentie op de schouders 
neemt, om zijn doel, vergroting van zijn winstcijfer,.te bereiken. Dit streven 
brengt de welvaart. En, zegt Galbraith, deze notie wordt door ieder 
directielid van elke onderneming graag beaamd. Maar klopt zij met de 
werkelijkheid? Geen sprake van. De zakenman zoekt juist te ontkomen 
aan de onzekerheid van de vrije markt. Hij streeft niet zo zeer naar winst
maximalisatie, maar naar het voorkomen van verlies. Hij tracht het aan
bod te beheersen om de prijzen vast in handen te hebben. Hij geeft miljoenen 
uit aan reclame om het risico van smaakverandering te ontgaan. Hij 
draagt niet in de eerste plaats risico, hij doet veeleer alles om ieder be
langrijk risico, waarvoor de grote onderneming staat, te verminderen of 
zelfs uit te sluiten. 

Wat de arbeiders, boeren en middenstanders thans doen door een beroep 
op de overheid, nl. zich sociaal en economisch zekerheid verschaffen, deden 
al vóór hen de grote ondernemingen door de organisatie van de markt en 
door de reclame en het marktonderzoek. Het streven naar sociale zeker
heid is veel algemener dan de gangbare opvatting doet voorkomen. Eco
nomische onzekerheid is, zegt Galbraith smalend, goed voor een ander 
maar nooit voor jezelf. Onzekerheid is nu eenmaal niet te aanvaarden, 
wanneer men iets te verliezen heeft. Daarom streven de arbeiders pas 
naar sociale zekerheid sinds de welvaart wat stijgt. Daarvóór was er niets 
te verliezen. 

In feite is het zelfs zo, zegt Galbraith, dat de voornaamste onzekerheden 
reeds uit het economisch leven geëlimineerd zijn. Ervan uitgaande dat 
depressies voorkomen worden, is er alleen aan de kleinere bedrijven nog 
risico verbonden. Mocht er echter een depressie van enige omvang komen, 
dan verdwijnen alle zekerheden, ook die van de grotere ondernemingen, 
die zich door kartel-overeenkomsten gedekt menen. Daarom is de be
strijding van depressie conditio sine qua non voor economische zekerheid. 

Er is overigens ook geen sprake van, dat er een tegenstelling zou zijn 
tussen dit universele streven naar zekerheid en de stijging van de pro
duktiviteit. Het tegendeel is waar. Nooit is de produktiviteitsstijging zo 
hoog geweest als juist sinds de ergste onzekerheden verdwenen zijn. 

Over "de invloed van het streven naar economische en sociale zekerheid 
op de prestatie der deelnemers aan het economisch proces maakt hij zich 
dan ook weinig zorgen. Het verlies veroorzaakt door luie arbeiders, onder
nemers en ambtenaren bij volledige werkgelegenheid, weegt niet op tegen 
dat van duizenden onvrijwillige werklozen. 

Het probleem van onze regeringen is dan ook niet in de eerste plaats 
de produktie, maar de werkgelegenheid. De produktie wordt gestimuleerd, 
omdat zodoende werkloosheid voorkomen wordt. En zo verklaart Galbraith 
de moderne paradox. Juist nu de produktie ongekende hoogten heeft be
reikt, is de zorg om die produktie nog voortdurend groter geworden. De 
zorgen, die men vroeger had over de sociale zekerheid en de economische 
ongelijkheid, zijn verdrongen door de zorg voor het nog voortdurend ver
groten van de maatschappelijke produktie, omdat dit de enige weg is om 
de werkgelegenheid te garanderen. 

En dan komt G. op zijn stokpaardje, dat hij vakkundig in het verdere 
van dit boek berijdt; de overdreven waarde welke de Amerikaanse maat
schappij nog steeds hecht aan de produktie van meer en meer goederen. 
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Hoewel de schaarste van de belangrijkste produkten is opgeheven blijft 
de produktiviteit en de produktie-omvang de maatstaf voor de beschaving 
en voor de "way of life". 

De produktie heeft als doel, zo leren ons de economen, de bevrediging 
onzer behoeften. Maar als nu die behoeften zelf eerst met ernorme kosten 
opgewekt moeten worden door dezelfde industrie die de goederen maakt? 
Dan blijkt daaruit zegt G. dat die behoeften niet zeer urgent zijn. De 
man die hongerig is behoeft daarover niet te worden ingelicht vóór hij 
voedsel koopt. De creatie van de vraag is alleen noodzakelijk wanneer 
het betreft behoeften die niet (meer) gevoeld worden. En onze economie 
zegt G. in een fraai beeld lijkt zodoende op een ... muizenrad. Wij kweken 
bij het publiek behoeften aan om vervolgens goederen te produceren en 
aan die behoeften te voldoen. De produktie wordt nog steeds als de abso
lute heerser beschouwd, hoewel hij reeds lang onttr0911d is door de werke
lijkheid. 

Bijzonder belangwekkend zijn Galbraith's beschouwingen over de in
flatie en de maatregelen om haar te bestrijden. De gangbare opinie durft 
de maatregelen ertegen niet aan. Noch belastingverhoging om de be
stedingsinflatie te remmen noch loon- en prijsbeheersing durft men in de 
praktijk door te voeren. Toch hoeft loonbeheersing zijns inziens niet op 
onoverkomelijke bezwaren te stuiten mits men maar ingrijpt op strategische 
punten, d.w.z. wanneer men die bedrijfstakken in de gaten houdt, die de 
toon aangeven, kan men volstaan met partiële beheersing. (Zit hierin niet 
een aangrijpingspunt voor onze eigen zorgen over de loonbeheersing?) 

De moeilijkheid is dus, dat men streeft naar een bezetting van de 
economie, waarbij inflatie niet een abnormaal, maar een normaal ver
schijnsel is. Maar de nodige maatregelen hiertegen komen in conflict met 
onze opvattingen over de noodzaak van een voortdurende expansie van 
de vraag, van de produktie en ne investeringen. 

Een ander kwaad, waarop Galbraith zijn kritiek richt, wordt gevormd 
door het achterblijven van de publieke bij de private bestedingen. Zowel 
de in Amerika gebruikelijke overschatting van de betekenis van de parti
culiere consumptie als de inflatie, werken in deze richting. De inflatie maakt 
de concurrentie tussen bedrijven en de overheid om personeel tot een zeer 
ongelijke strijd. De overheid kan zich niet permitteren om zoveel mensen 
aan te trekken als het bedrijfsleven. De overheid kan haar diensten niet 
uitbreiden in overeenstemming met de particuliere welvaartsstijging. De 
produktie van particuliere bedrijven wordt hogelijk gewaardeerd, niet die 
van de overheid. Een uitbreiding van de produktie van televisie-toestellen 
wordt hoger gewaardeerd dan een expansie van het onderwijs. Openbare 
diensten worden beschouwd als een last, welke door het particuliere be
drijfsleven gedragen worden, en die niet moeten worden overdreven. Daar
om zijn stofzuigers om onze woningen schoon te houden nuttig, maar 
straatreinigers een noodzakelijk kwa'id. Daarom zijn auto's belangrijker 
dan de wegen waarop ze rijden. Het één is welvaart, het ander een be
lasting daarvan. Iedere groei van de overheidsuitgaven wordt door de 
gangbare \Dening gezien als een verdachte zaak, een groei van particuliere 
uitgaven is echter een symptoom van de stijgende welvaart. Het land, dat 
zich de daarvoor nodige researchllet beste had kunnen permitteren, blijft 
op beschamende wijze achter bij de ontwikkeling der ruimtevaart. Rusland, 
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waàr de particuliere bestedingen ver achter blijven bij de openbare uit
gaven, zag kans zich hier een onheilspellende voorsprong te verschaffen. 

Een van de nare gevolgen hiervan is, dat er veel meer geïnvesteerd 
wordt in goederen, dan in mensen. Immers de opleiding van mensen is 
een publieke zaak; het geschiedt grotendeels uit openbare middelen. En 
de uitgaven der overheid worden voortdurend kritisch bezien met het oog 
op de hoge belasting. Hier ligt eveneens een belangrijke oorzaak voor het 
verschijnsel dat Amerika, wat de ontwikkeling van de technische weten
schappen betreft, zo duidelijk ten achter gaat lopen bij de Sowjet-Unie. 
Ginds wordt immers een veelvoud van de jongelui opgeleid in vergelijking 
met de Verenigde Staten! 

De belangrijkste vraag, waarvoor Galbraith Amerika thans ziet, is het 
rechttrekken van de verhouding tussen private en publieke bestedingen. 
Het belangrijke verschil tussen beide is hierin gelegen, dat de eerste groep 
zich wel, en de tweede zich .niet leent voor verkoop op een markt. De 
eerste groep heeft zodoende een strategisch voordeel in de economie. Ter
wijl vroeger de particuliere bestedingen de meest dringende behoeften 
maar amper konden bevredigen (honger, kou), liggen thans de nog onbe
vredigde behoeften (in de Verenigde Staten) in de publieke sfeer (onder
wijs, verkeer, gezondheidszorg, hygiëne, enz.). Het aantrekken van mid
delen voor de openbare· sector wordt bemoeilijkt door de enorme eisen die 
de nationale defensie thans stelt. 

Het rechttrekken van de verhouding tussen openbare en particuliere 
uitgaven moet dus komen van hogere belastingopbrengsten. Galbraith 
pleit voor verhoging der indirecte belastingen. Het is immers zo, dat de 
argumenten tegen de belasting van consumptie-uitgaven, nI. dat deze in 
strijd zijn met het beginsel van belastingheffing naar draagkracht, niet 
meer opgaan in een economie, waarin de welvaart algemeen is. Het is goed, 
om het rookgenot, het bioscoop- en het sportveldbezoek te belasten, om 
met de opbrengst het onderwijs te verbeteren. 

Is het mogelijk om vast te stellen, wanneer er evenwicht is tussen de 
openbare en de particuliere sector? Dit is volslagen onmogelijk, maar 
dat is niet zo erg, zegt de schrijver. Duidelijk is wel, dat in de Verenigde 
Staten thans de openbare sector duidelijk tekort komt. 

Komt er in de Amerikaanse maatschappij van overvloed dan geen 
armoede meer voor? Hoewel het gemiddelde inkomen om en bij de 4.000 
ligt moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Maar anders dan 
voorheen is deze armoede niet meer ee.n noodzakelijk gevolg van de 
produktie-omvang, maar zijn er duidelijk aanwijsbare andere oorzaken. 
Enerzijds zijn er de incidentele gevallen van niet aangepaste gezinnen, 
die in elke gemeenschap kunnen voorkomen. Anderzijds is er de armoede 
die zich concentreert in bepaalde "achterblijvende gebieden", waar men 
blijft wonen ook al is er onvoldoende bestaanszekerheid. 

Beide soorten armoede vragen een gerichte bestrijding. De ene door 
sociale zorg, de andere door ontwikkeling van de betrokken gebieden of 
migratie. I.n de eerste plaats moet worden voorkomen, dat de armoede in 
bepaalde streken permanent voortwoekert. 

De relatieve overvloed van goederen in de Verenigde Staten leidt tot 
de onontkoombare conclusie, dat de behoefte aan nog méér produktie 
afneemt. Drie mogelijkheden gaan zich zodoende openen. De eerste is, dat 
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extra vrije tijd meer gewaardeerd wordt dan meer produktie; vandaar 
het streven naar een kortere werkweek. De tweede is, dat men het werk 
gemakkelijker en aangenamer maakt, ook al leidt dit tot een wat geringere 
produktie. De derde, dat een geringer deel der bevolking beroepsarbeid 
gaat verrichten, dat men later gaat werken, en eerder gepensioneerd 
wordt. 

Het lezen van een boek als dat van Galbraith is een intellectueel feest. 
Het is een plezier om te zien hoe hij gangbare opvattingen op de hak neemt, 
en hoe hij zijn grondstelling, dat de economie van de overvloed anders is 
dan die van de schaarste, logisch doordenkt. 

Voor de Nederlandse lezer is het niet zo eenvoudig om voor onze om
standigheden de conclusies te trekken. Onze maatschappij moge, in ver
gelijking met die van twee-derde der wereld reeds een maatschappij van 
overvloed zijn, in vergelijking met de V.S. is dat zeker niet het geval. 
En zijn wij van het evenwicht tussen de openbare en de particuliere sector 
zo ver verwijderd als de Verenigde Staten? Zeer waarschijnlijk niet, 
al kan niet ontkend worden, dat de vermaning méér in mensen te inves
teren ook voor ons zin heeft, en al kan men ook bij ons zich afvragen 
of de uitgaven voor de volkshuisvesting wel gelijke tred houden met die 
van meubilair, en die voor wegen met die voor automobielen. Al is zo
doende Galbraith's boek voor ons gedeeltelijk een toekomst-roman, het 
bevat èn voor de vakeconomen, èn voor de geïnteresseerde staatsburger 
nog voldoende stof voor nuttige overpeinzingen. 

DR. W. ALBEDA 

Dr. F. HARTOG, Democratie en Planning. Uitgave Stenfert 
Kroese N.V., Leiden 1959. 139 blz. 

In de terminologie van de moderne mens neemt het woord "planning" 
een belangrijke plaats in. Zou men daarom aan de ene kant kunnen 
stellen, dat het een modewoord is, aan de andere kant mag nimmer 
worden vergeten, dat de inhoud van dit woord nauw samenhangt met 
een al of niet bewuste hang van de mens naar veiligstelling van het 
aardse leven. Immers, de planning wordt in de meeste gevallen verbonden 
met een bepaalde, door mensen te verwezenlijken, regulering van het 
economisch gebeuren, gericht op zekere doelstellingen b.v. volledige werk
gelegenheid en een evenwicht in de betrekkingen met het buitenland. 
In de gedachten wereld van de moderne mens, die geconfronteerd wordt 
met een permanente dreiging van het blote bestaan, wordt deze regulering 
gewaardeerd als het streven van de verantwoordelijke personen naar 
een zeer concrete veiligstelling van de existentie in het aardse vlak. 
Weliswaar wordt hiermede geen recht gedaan aan de essentie van de 
planning, die veelmeer een systeem van aanbevelingen inhoudt met het 
oog op bepaalde wensen; voor de gewone mens betekent planning in 
feite het streven naar garante welvaart. 

Het woord "planning" heeft echter een veel ruimere betekenis. Men 
kent de planning van de cQt1sument en van de ondernemer. Daarnaast 
is er ook de planning van de overheidshuishouding. Alle huishoudingen 
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stellen een bepaald plan op, waarbij men met gegeven middelen een 
bepaald resultaat wil verwezenlijken. De planning in deze zin is al zo 
oud als de mensheid, omdat elke beslissing, in welke functie of situatie 
ook, door de mens wordt gezien als onderdeel van een reeks beslissingen 
ter verkrijging van een bepaalde bevrediging van verlangens. Elke be
slissing zal moeten zijn afgesteld op en logisch consistent zijn met het 
door de mens opgestelde plan. Een wijs mens weet echter, dat er allerlei 
factoren werken" die aan het begin van de plan periode nog onbekend 
zijn, en die hem nopen om zijn plan aan te passen aan een gewijzigde 
constellatie van gegevens. 

Ook de planning in groter verband en wel met betrekking tot een 
gehele groep is reeds van oudsher bekend. Een fraai voorbeeld van zulk 
een planning vinden wij in de geschiedenis van Jozef in de periode, dat 
hij onderkoning was van Egypte. De planperiode beslaat een tijdsduur 
,van 14 jaar. In de eerste zeven voorspoedige jaren wordt een gedeelte 
van de oogst geconfisqueerd en opgeslagen. Dit gedeelte wordt door Jozef 
geschat op grond, van zijn kennis en verwachtingen met betrekking 
tot de zeven magere jaren. Jozef ontwerpt m.a.w. een systeem van 
maatregelen, die dwingend van aard zijn, met de bedoeling, in de nabije 
toekomst levensmogelijkheden voor het volk te hebben. 

Wanneer wij echter over planning spreken, dan bedoelen wij nu niet 
zozeer de analyse van het plan van de consument of van de ondernemer, 
maar meer de macro-economische planning en gericht op nationale doel
stellingen. 

Nu is er in de moderne tijd een belangrijk element bijgekomen. De 
mens, die van alle zijden wordt belaagd, wil zijn bestaanszekerheid ver
zekeren door allerlei ordeningen. Hij wil wel zijn vrijheid gehandhaafd 
zien, maar dit mag niet gaan ten kOite van de zekerheid van zijn 
dagelijks brood. De mens roept in feite om een samengaan van vrijheid 
en zekerstelling van levensmogelijkheden, welke echter alleen mogelijk 
is bij bepaalde bindingen. Nu is dit laatste zeer beslist niet te veroor
delen. De vrijheid wordt slechts als vrijheid beleefd door aanvaarding 
van bepaalde beperkingen. Het benauwende van de moderne mens is 
echter dit, dat men meent deze zekerstelling door eigen organisatorische 
kracht te kunnen waarmaken. Wij zien in deze tijd een steeds sterker 
wordende vlucht in bepaalde verbanden met opoffering van eigen indivi
duele verantwoordelijkheid. Veelal heeft men wel vrede met de beslissingen 
van de leiders, onder voorwaarde dat deze de levensontplooiing van de 
leden kunnen verzekeren. Het is zeker niet een denkbeeldig gevaar, 
dat door de sterke opkomst van bepaalde organisaties, die de bedoeling 
hebben om de welvaart der leden te dienen, het geloof in de besturende 
macht van God wordt weggeorganiseerd. 

Hiermede is niet gezegd, dat de organisaties op zichzelf fout zijn 
en ook niet dat de planning niet nodig is. Alleen moet worden gewaar
schuwd voor deze instelling, dat zowel organisaties als planning goede 
vervangingsmiddelen zijn voor het geloof dat God, als onze Vader, ons 
het dagelijks brood beloofd heeft en daarom ook op Zijn tijd zal geven. 
Is dit fatalistisch? Zo ja, dan is dit het bijbels fatalisme, dat nog altijd 
zekere uitkomsten verschaft. 
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Maar naast deze fundamentele kijk op het planningsprobleem moet 
ook een feitelijk inzicht aanwezig zijn. Dit inzicht verkrijgen wij door 
het lezen en bestuderen van het boek van dr. F. Hartog. 

In dit helder en ter zake kundig geschreven boek voert de schrijver 
de lezer naar het gebied van de planning en wel nader naar de planning 
zoals die geschiedt door het Centraal Plan Bureau. Wij achten het een 
grote verdienste van de schrijver, dat hij de problematiek zo duidelijk stelt 
en aan de hand van concrete plannen uitwerkt, zodat het o. i. ook voor 
de niet-vakman zeer lezenswaardig is. In feite rekent hij ook af met 
allerlei wensdromen van planmaniakken, doordat hij zeer terecht de essen-' 
tiële beperkingen van de plannen laat zien. Uit het boek valt zowel de 
waarde als de onwaarde van het plannenmaken te leren, voorwaar een 
niet geringe verdienste. 

Na in de eerste vier hoofdstukken de prolegomena te hebben gegeven, 
spitst de schrijver in de volgende vijf hoofdstukken zijn betoog toe door 
een nadere analyse van de werkzaamheden van het Centraal Plan Bureau, 
zoals deze naar voren komen in de diverse plannen van adviserend 
karakter. De schrijver beklemtoont, dat het planbureau geen regerende 
instantie is, maar op basis van schattingen en verwachtingen een reeks 
aanbevelingen doet. Deze aanbevelingen zijn nodig omdat de gecom
pliceerdheid van de samenleving een wezenlijke overheidstaak nood
zakelijk maakt. In het tiende hoofdstuk geeft de schrijver een analyse 
vàn de uitkomsten en vergelijkt de schattingen van het planbureau met 
een andere methode van schatting, waaruit blijkt, dat de schattingen van 
het planbureau goede resultaten te zien geven. In de laatste hoofdstukken 
bespreekt de auteur dan nog de planning op lange termijn, de detaillering 
van het plan naar de bedrijfstakken en tenslotte de vrucht die de planning 
kan hebben ten aanzien van de rationalisatie in de samenleving. 

Zoals altijd met een boek over de planning blijft men zitten met een 
reeks van vragen, die betrekking hebben op het realiteitsgehalte van de 
aangenomen relaties. Neem b.v. de consumptie. Terecht merkt de schrijver 
op, dat de consumptie in hoofdzaak wordt bepaald door het inkomen en het 
prijspeil van de consumptiegoederen. Maar hoe verloopt dit verband nu? 
In het algemeen zou men kunnen stellen dat naarmate het inkomen toe
neemt, de consumptie minder sterk stijgt. Maar is dit altijd wel nood
zakelijk? Nemen de besparingen toe met het inkomen? Globaal kan 
men dit wel stellen en dat is voldoende voor een plan, maar er blijft toch 
altijd een zekere twijfel. Hetzelfde probleem ligt bij de investeringsvraag. 
,Waardoor wordt deze bepaald? Hartog noemt drie grootheden n.l. de 
winsten, de benutting van de capaciteit en de "beschikking over liquide 
middelen. Maar, en dat is een vraag onzerzijds, welke rol speelt het 
risico ? 

Deze zelfde vraag komt op als men het plan van de ondernemer 
analyseert. In de theoretische economie laat men het plan bepalen door 
het streven 'naar winstmaximalisatie. Maar zou men het niet beter zo 
kunnen stellen, dat de ondernemer streeft naar een bepaalde combinatie 
van winstkans en risico. Nu kan men wel stellen, dat in de winstver
wachting een risico-element verborgen is, zodat wij de verwachte winst 
oorrigeren met een bepaalde waarschijnlijkheid, zodat hieruit resulteert 
een zekere, een preciese verwachting, maar dit doet geen recht aan het 
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feit, dat er bij de schatting van het risico geheel andere factoren een rol 
spelen. 

Dit zijn zomaar enkele gedachten die opkomen en die o. i. het boek des 
te waardevoller doen zijn. Immers, de waarde van een boek wordt mede 
bepaald door de impuls tot verdere studie. 

Het zou ook buiten het bestek van deze bespreking vallen om uitge
breid op de vakproblematiek in te gaan. Wij willen nog wel enkele 
andere facetten belichten. 

Zien wij het goed, dan kan men de volgende onderscheiding maken. 
In de eerste plaats is er de planning als een noodzakelijk, maar beperkt 
systeem van aanbevelingen aan de overheid ter verkrijging van een be
paalde wenselijk geachte ontwikkeling van het economische leven. 

Daarnaast is er de planning als instrument om te komen tot een be
paalde samenleving, bv. een centraal geleide volkshuishouding. De plan
ning dient er dan alleen voor, het opstellen van het centrale plan mogelijk 
te maken. 

Wat het eerste betreft zijn wij het eens met de auteur, dat er sprake 
moet zijn van planning. In deze gecompliceerde samenleving is er voor 
een onbelemmerde werking van het marktmechanisme geen plaats. De 
vroegere klassiek-liberale opvatting, dat het economische leven in vrijheid 
zou tenderen naar een relatief optimale toestand steunde op teveel speciale 
vooronderstellingen, dan dat wij dit experiment zouden mogen wagen. 

De belangrijke vraag is dan in dit verband niet zozeer de planning als 
wel de mate, de omvang van de planning. Hiervoor is uiteraard een ge
degen kennis van de relevante relaties noodzakelijk. Het gevaar dat in 
deze kennis kan verscholen zijn, is, dat men meent te kunnen volstaan 
met louter kwantitatieve gegevens en zodoende het veelal kwalitatief 
van aard zijnde economische probleem misduidt. 

Twee voorbeelden ter verduidelijking. 
Zoals bekend hebben de rechtse partijen zich min of meer tegen

standers betoond van de Wet Toezicht Credietwezen, omdat men deze 
ingreep in het economische leven vreesde. Bij het doordenken van de 
betreffende problematiek stuit men echter op een bepaalde stand van 
zaken. Deze wet is bedoeld om aan de Centrale Bank een reeks van 
middelen te verschaffen ter stabilisatie van het economische leven. Nu 
kan men in dit verband twee soorten markten onderscheiden n.l. de 
goederenmarkten en de geldmarkt. Indien men nu aanneemt dat de 
goederenmarkten over het algemeen stabiel van aard zijn, dan is het 
duidelijk, dat de verstoringen in het algemeen van de monetaire zijde af
komstig zijn. Zou men er nu in kunnen slagen om de geldmarkt te 
stabiliseren, dan zou men de goederenmarkten vrij kunnen laten. Het 
blijkt nu, dat de geldmarkt in zichzelf labiel is, zodat elke maatregel ter 
stabilisatie van de geldmarkt toe te juichen is, daar dan de goederen
markten een grotere mate van vrijheid kunnen behouden. Zo gezien 
hadden de rechtse partij en juist vóór moeten stemmen. 

Planning betekent dan ook in feite niet, dat alles geregeld moet worden, 
maar dat alleen datgene geregeld moet worden, wat de stabiele ont
wikkeling in gevaar brengt. 

Een ander voorbeeld betreft de meer aanvaardbare inkomensverdeling. 
Zou men nu· een reeks maatregelen ontwerpen, waardoor alle mensen 
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minstens een bepaald inkomen b.v. f 10.000.- zouden verkrijgen, dan 
is dit geen werkelijke oplossing. Immers met een bepaald bedrag is de 
rechtvaardigheid van de inkomensverdeling niet opgelost. Dit probleem 
is veelal kwalitatief van aard en is verbonden met de innerlijke gesteldheid 
van de inkomenstrekkers. 

In de tweede plaats dient o. i. de planning ook te worden gezien als 
een onderdeet van een doelbewust streven naar een gewenste samenleving. 
Volgens Hartog vormt de planning "een vernieuwend element in de 
functionnering van ons democratisch bestel". Dit vernieuwende element is 
nodig om de soms destructieve werking van het nastreven van groeps
belangen te kunnen ondervangen. Wij geven ter adstructie een citaat. 
"De enige mogelijkheid om constructief te regeren zonder inbreuk te 
maken op de democratische vrijheden is de groepsbelangen in te schakelen 
bij de voorbereiding van de politiek. Dit betekent dat een beroep wordt 
gedaan op hun "public spirit". Een dergelijk beleid heeft alleen kans van 
slagen wanneer de belangenorganisaties een zekere mate van "verlichting" 
hebben bereikt. Dan nog is het beste wat te bereiken valt het regeren met 
compromissen ... Constructieve compromissen zijn het zoeken van een 
zekere verdeling der offers wanneer de economische activiteit moet worden 
afgeremd en het zo evenredig mogelijk verdelen van de welvaartstoe
neming wanneer verruimende maatregelen kunnen worden genomen. Dit 
is de sfeer waarin de planning der economische politiek kan gedijen. Niet 
alleen kan zij belangrijke diensten bewijzen bij het afwegen van het voor 
en tegen der compromissen, doch zij kan op deze wijze ook een grotere 
bereidheid kweken tot het aangaan van compromissen. Dit is wat men zou 
kunnen noemen de rationaliserende of katalyserende invloed van de 
planning op het overbruggen van sociale tegenstellingen." 

Wat de rationalisatie betreft baseert Hartog zich op de bekende onder
scheiding van Mannheim, te weten de uiterlijke en de innerlijke ratio
nalisatie. Vooral de laatste is van groot belang, daar de mensheid aldus 
wordt opgeheven boven het niveau van irrationele drijfveren en waarbij 
het handelen meer wordt bepaald door het inzicht in de betreffende 
situatie. 

Een in dit verband zeer belangrijke opmerking treffen wij aan op 
blz. 138: "In verband hiermee staat dat het denken in dogmatische 
systemen van economische politiek steeds meer vervangen wordt door 
de pragmatische benaderingswijze ... ". 

Wij achten bovenstaande gedachtengang niet juist. Uiteraard zal men 
er naar moeten streven, bepaalde doeleinden te bereiken, maar dit is nog 
geen pragmatistische benadering. Een verbanning van dogmatische 
systemen van economische politiek is o. i. niet mogelijk, omdat achter elk 
systeem van economische politiek een bepaalde wenselijk geachte samen
leving verborgen zit. Dit wil niet zeggen, dat elke maatregel van econo
mische politiek de structuur van het economisch leven zal veranderen, 
maar wel dit, dat elke maatregel hoe incidenteel ook, immer onderdeel is 
van het streven der verantwoordelijke autoriteiten naar een door hen 
aanvaardbaar geachte organisatie van het economisch leven. En deze 
aanvaardbaarheid i~ nimmer los te denken van de verhouding van de 
mens tot God en de kosmos. 
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Dit alles betekent dat in politicis dus gestreefd moet worden naar de 
formulering van een wenselijk geachte economische orde en dat, in de 
verwezenlijking hiervan de economische politiek pas zin heeft. 

Vandaar dat dit boek toch ook een uitdaging is voor de christelijke 
partijen. Willen deze partijen hun licht laten schijnen over de vrrutg
stukken van de economische politiek, dan is een bezinning op deze 
wenselijk geachte economische orde een essentieel onderdeel van het be
drijven van politiek. . DR. J. G. KNOL 



VAN STEDEBOUW TOT RUIMTELIJKE ORDENING 
DOOR 

IR. CH. G. MEEDER 

Het is merkwaardig, dat de stedebouw met alles wat daaraan vastzit 
door zeer velen nog altijd gezien wordt als een activiteit van hoofdzakelijk 
architectonische en civiel-technische aard, waar slechts enkele specialisten 
verstand van hebben en die men ook het beste aan deze specialisten kan 
overlaten. Deze misvatting valt waarschijnlijk voor een groot deel te ver
klaren uit de woorden stedebouw en stedebouwkunde, die inderdaad een 
activiteit met uitgesproken technisch karakter suggereren. Moge deze 
interpretatie historisch niet geheel onjuist zijn, in feite gaat de betekenis 
van de moderne stedebouw ver uit boven deze primitieve vorm, en dit 
is dan ook een van de redenen, dat men gezocht heeft naar benamingen 
die beter passen bij de tegenwoordige ontwikkeling. Als benaming is 
thans vrij algemeen aanvaard "ruimtelijke ordening", met het adjectief 
"planologisch". Ondanks de bezwaren, die men hiertegen terecht kan 
hebben, zullen verder om praktische redenen deze termen ook in dit 
artikel gebezigd worden. 

Het spreken over dit onderwerp levert eigenaardige moeilijkheden op, 
welke vooral voortkomen uit de omstandigheid, dat deze materie verkeert 
in een voortgaande evolutie, waarvan het eindpunt nog niet bereikt is. 
Een Engelse "townplanner" verklaarde onlangs, dat de stedebouw z.i. 
thans in hetzelfde stadium van ontwikkeling verkeert, als de medische 
wetenschap omstreeks 1900; deze uitspraak mag enigszins gechargeerd 
zijn, maar getuigt van een gezonde bescheidenheid en werkelijkheidszin. 
Inderdaad is deze materie nog in beweging en daarom zal een historische 
terugblik ongetwijfeld verhelderend werken. 

Historisch bezien is de stedebouw aanvankelijk identiek met de bouw 
van steden. Gedurende zeer lange tijd, zowel in prehistorische als in 
historische tijden, wordt de stedebouw beheerst· door één bepaald aspect, 
namelijk de beveiliging tegen vijanden. De omgrachting, omwalling, om
muring of omvesting wordt zelfs als het essentiële uitwendige kenmerk 
van de stad beschouwd. De aanwezigheid van één beheersend aspect sluit 
niet uit, dat daarnaast ook belangrijke aspecten van secundaire aard kunnen 
bestaan. Na de stedebranden omstreeks de 15e en 16e eeuw treedt zo als 
belangrijk aspect de brandveiligheid naar voren. 

Wanneer het militaire motief voor de beveiliging der stadsgemeenschap 
zijn overheersende positie heeft verloren, duurt het geruime tijd aleer 
weer een bepaald aspect gedurende langere tijd de overhand krijgt, name
lijk tot in de tweede helft van de 1ge eeuw. 

Voornamelijk tengevolge van enige ernstige cholera-epidemieën trekt 
de belangstelling in geheel West-Europa zich dan samen op de hygiënische 
zijde van de stedebouw, zij het dan ook dat deze belangstelling in het 
bijzonder gericht is op de woningbouw. Omstreeks 1865 gaat men in 



310 IR. eH. G. MEEDER 

breder kring oog krijgen voor het belang van een goede drinkwater
. voorziening, riolering en lichttoetreding, belangen, die men later zal rang
schikken onder het ruimere begrip volksgezondheid. 

In dit kader vormde de verzorging van de belangen der volkshuis
vesting een onderdeel van de ruimere zorg voor de volksgezondheid. 
Onder de vigueur van de Gezondheidswet is dit te onzent wettelijk nog 
het geval, hoewel praktisch reeds in 1936 de volkshuisvesting (met de 
stedebouw) in de departementale organisatie is losgeraakt van de his
torische band. Overigens betekent dezè ontwikkeling allerminst dat de 
sociaal-hygiënische belangen niet meer belangrijk worden geacht, maar 
veeleer dat deze belangen zich in feite een gevestigde plaats hebben weten 
te veroveren, hetgeen trouwens in de wettelijke regelingen duidelijk tot 
uiting komt. 

Naast deze ontwikkeling, die wij in de wettelijke regelingen weer
spiegeld vinden, zien we in het begin van deze eeuw een motief opduiken, 
dat op het gebied van de Nederlandse stedebouw gedurende lange tijd 
aanspraak zal maken op de eerste plaats. 

Toen in het begin van deze eeuw de stedebouw weer meer bewuste 
belangstelling trok, lag tengevolge van bepaalde historische, psychologische 
en andere omstandigheden de nadruk geheel en al op het spectaculaire 
deel, namelijk het getekende plan. Vele uitbreidingsplannen uit de eerste 
drie decennia van deze eeuw bestaan uit niets anders dan een plan: geen 
programma, geen toelichting, geen bebouwingsvoorschriften. 

Het enige, althans verreweg het voornaamste aspect van de toenmalige 
stedebouw was het estfJ.etisch-architectonische aspect. Daarom werd iedere 
architect tevens als stedebouwkundige beschouwd. 

Het is van belang de omstandigheden na te gaan, waaronder dit motief 
is opgekomen. Want deze omstandigheden zijn wel zeer bijzonder. En 
bovendien valt er in de geschiedenis altijd een zekere neiging tot herhaling 
waar te nemen. 

De 1ge eeuw, zo "glorieus" ingeluid door de Franse Revolutie, was, 
uitgezonderd daar waar de traditie nog haar invloed deed gelden, ge
karakteriseerd door cultuurloosheid, met name op het gebied van de 
bouwkunst en de stedebouw. De waardering voor historische bouwkunst 
was even negatief als het gevoel voor schoonheid. Dit negativisme uitte 
zich evenwel niet alleen in onverschilligheid, maar in een zeer nadrukkelijke 
anti-historische en anti-traditionele activiteit. Op een schaal, die men zich 
thans onmogelijk meer kan voorstellen, werden historische bouwwerken 
zonder enige noodzaak gesloopt, vernietigd, verminkt of "vernieuwd". 
Dit alles is zo systematisch gebeurd, dat men welhaast gedwongen wordt 
aan een bepaalde opzet te denken. Op enorme schaal is, in naam van "de 
vooruitgang", opruiming gehouden onder ons historische stedenschoon. 

"In de eerste helft der 1ge eeuw vooral heeft Oud-Nederland bloot
gestaan aan een ontzettende sloopingszucht. Bijna alles wat toen oud 
was en geen direct nut had, niet door iets nieuws vervangen behoefde 
te worden en heel bescheiden eenig onderhoud kwam vragen, dat is toen 
gesloopt." 1) . 

"Een ware vernielingsstorm heeft in de 1ge eeuw overal in Nederland 
rondgewoed en heeft ons bijna alles ontnomen, wat wij nog over hadden 

1) Dr. H. Brugmans en C. H. Peters, Oud-Nederlandse Steden, deel I, blz, 74/75. 
Zie ook het Voorwoord. 



VAN STEDEBOlJW TOT RUIMTELIJKE ORDENING 311 

van onze voorheen zoo merkwaardige ommuurde, bepoorte en betoornde 
steden, en heeft ons eene leegte achtergelaten, die met geen afbeeldingen, 
die met geen beschrijvingen is te vullen of goed te maken. Tal van voor
heen hoogst interessante kleine steden hebben inderdaad, volstrekt doel
loos, tegen alle eigenbelang in, juist dat, wat nog haar waarde, wat 
haar cachet was, eigenhandig vernield." 2) 

Wat in de plaats kwam van het oude, weerspiegelde de geest van de 
tijd: zielloos, stijlloos. 

"Het is haast onbegrijpelijk, hoe het instinctieve gevoel voor het schone, 
het evenwichtige, zo verloren kon gaan. Er scheen niets anders meer te 
bestaan dan het technisch nuttige, dan het winstobject. Met wellust werd 
vernield, wat vroegere eeuwen aan schoon overgeleverd hadden: gevels 
afgebroken, stille marktpleintjes ontluisterd, grachten gedempt, wallen 
geslecht, bruggen vervangen. En dat niet omdat de nieuwe tijd dit nood
zakelijk maakte, maar veeleer uit gemis aan waardering, uit afkeer van 
het verleden. Een der grootste grondslagen van cultuur, historisch denken 
en historisch voelen, scheen weggevallen te zijn." 3) 

In de eerste decennia van de 20ste eeuw blijkt een kentering in te treden. 
Men kan beslist niet zeggen, dat in bredere kring de situatie werd door
zien, maar in ieder geval begonnen de ogen open te gaan voor de heer
sende stijlloosheid en voor al het lelijke, dat de moderne mens had voort
gebracht en nog steeds bezig was te produceren. Deze ontdekking werd 
gedaan in een tijd, dat het geloof in "de vooruitgang" nog onwankelbaar 
gevestigd was. En hierin zal vermoedelijk de verklaring gezocht moeten 
worden voor de welhaast instinctieve reactie tegen de voortgeschreden 
ontluistering van onze steden en dorpen. Deze reactie was namelijk puur 
op het uitwendige gericht en zo kwam bij de twintIgste-eeuwse "renais
sance van de stedebouw" de volle nadruk te liggen op het esthetisch
architectonische element. De architect werd belast met de stedebouw . 

In dit tijdperk was dus bij de stedebouw de' aandacht overwegend ge
richt op het uitwendige, namelijk het harmonische stadsbeeld. De over
tuiging, dat primair de aandacht gericht behoort te zijn op een innerlijk 
harmonische stadsontwikkeling, was eerst aan een latere generatie voor
behouden. Het spreekt wel vanzelf, dat vele feiten aan het licht kwamen, 
toen deze plannen uit dit tijdperk geconfronteerd werden met de realiteit. 
Wegens het ontbreken van verantwoorde schattingen omtrent de toe
komstige grootte der bevolking kwam het nog al eens voor dat veel te 
grote plannen werden gemaakt. Soms werden verkeersbelangen verwaar
loosd. Onvoldoende inzicht openbaarde zich voorts in de behoefte aan 
openbare en bijzondere gebouwen, winkels, recreatie en andere voor
zieningen. 

Aan het eind der jaren twintig begon dan ook de overtuiging te 
groeien, dat aan het opstellen van een uitbreidingsplan diende vooraf te 
gaan een onderzoek, destijds enigszins vaag en geheimzinnig aangeduid 
met een buitenlands woord "survey". 

Deze survey, welke aanvankelijk een nogal globaal.karakter bezat, had 
de bedoeling voor een bepaald uitbreidingsgebied de behoefte te peilen 
aan winkels, bijzondere gebouwen en andere voorzieningen. Op de duur 
is dit onderzoek steeds meer verfijnd en uitgebreid. 

2) A.w. blz. 121. 
3) Dr. W. R. Heere, Sociografie en Stadsuitbreiding, 1950, blz. 7. 
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Ook kwam men tot het inzicht, dat het toch niet juist is, een bepaald 
onderdeel van een gemeente op zich zelf te bezien, maar dat men op 
zijn minst in grote lijnen een idee moet hebben, wat er moet gebeuren 
met het gehele grondgebied van de beschouwde gemeente. Wat moet in 
ieder geval behouden blijven in de tegenwoordige toestand? Waar kunnen 
wij industrie toelaten? Waar moeten nieuwe woonwijken komen? Waar 
moeten in de toekomst de hoofdwegen komen binnen het gehele toe
komstige woongebied en waar moeten de invalswegen komen naar het 
woongebied? 

Een plan waarin deze vragen voor een bepaalde gemeente in grote 
lijnen worden beantwoord, wordt aangeduid met de naam: gemeentelijk 
structuurplan of raamplan. Dit plan heeft geen rechtskracht, maar dient 
als basisplan of richtlijnenplan voor de uitwerking in concrete stede
bouwkundige regelingen. 

Weer een stap verder gaande, moet men toegeven dat een gemeente 
óók weer niet op zichzelf staat, maar in economisch en ander opzicht 
dikwijls zeer nauw vervlochten is met omringende gemeenten en zo 
kwam men tot de idee van het streekplan. Nog een stap verder gaande, 
krijgen we dan tenslotte het begrip nationaal plan. 

Nu moeten we hierbij wel enige kanttekeningen maken. In de eerste 
plaats zit er nog wel enige speling tussen idee en verwezenlijking. De 
streekplangedachte kwam op omstreeks 1924. Het eerste streekplan kwam 
echter pas tot stand in 1937; dit had betrekking op een kustweg in 
westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Het tweede streekplan in Nederland zag 
eerst veertien jaar later het levenslicht. 

Somberder nog is het gesteld met "het nationale plan", welk begrip 
dateert van omstreeks 1938 en dat in 1939 het onderwerp vormde van 
de dissertatie van ir. W. B. Kloos. Evenwel heeft dit nationale plan het 
nooit tot enige graad van verwezenlijking kunnen brengen, ondanks het 
feit, dat er sinds 1942 in· Den Haag een rijksdienst voor het nationale 
plan bestaat en ondanks het feit, dat er in hetzelfde jaar 1942 een nationaal 
plan in voorbereiding is verklaard. Het secpticisme omtrent de totstand
koming van dit plan is steeds sterker geworden en in het ontwerp van 
wet op de ruimtelijke ordening vinden we "het nationale plan" zelfs 
geheel niet meer genoemd. 

Zo blijkt dus, dat niet iedere gedachte aanstonds vatbaar is voor ver
wezenlijking, althans niet in de vorm, die men aanvankelijk voor ogen had. 

Bovendien is er nog een ander feit - dit dan in de tweede plaats -, 
namelijk, dat nieuwe gedachten, zelfs indien deze logisch ontwikkeld, 
zinvol, nuttig en praktisch aanvaardbaar zijn, dikwijls lange tijd nodig 
hebben om door te werken. Met name is dit het geval met het sociaal
economische vooronderzoek (de survey) en met de ontwikkeling van het 
gemeentelijk structuurplan. 

Als voorbeeld hiervan kunnen genoemd worden de ontwerpen voor de 
wederopbouwplannen, die gedurende en terstond na de plannen zijn ont
worpen zonder dat eerst een behoorlijke voorstudie is verricht. Het is 
een geluk, dat de meeste dezer plannen tengevolge van de omstandig
heden niet dadelijk konden worden uitgevoerd, zodat vele fouten en 
tekortkomingen althans nog tijdig konden worden hersteld. 

Ook is het merkwaardig, dat het zo lang geduurd heeft voor de be
tekenis begrepen werd van het gemeentelijk structuurplan. Behoudens een 
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enkele uitzondering (Amsterdam, 1935), begint eerst de laatste jaren het 
begrip voor deze idee te ontkiemen. 

N a het voorgaande overzicht in vogelvlucht is het van belang nader 
in te gaan op enkele verschuivingen die zich sinds de eeuwwisseling in 
de stedebouw hebben voltrokken, mede omdat eigenlijk iedereen, al is hij 
zich daarvan niet bewust, op een óf andere wijze met de ruimtelijke orde
ning te maken heeft, terwijl de opvattingen die men hierover aantreft, 
in het algemeen zowel vaag als verouderd zijn. 

Allereerst willen we ons bezig houden met de wettelijke regeling van 
de stedebouw, in het bijzonder van het uitbreidingsplan, waaronder in de 
Woningwet van 1901 een plaats was ingeruimd onder de kenmerkende 
titel "uitbreiding van bebouwde kommen". 

In overeenstemming met de letterlijke redactie van de wet van 1901 
gaven de eerste uitbreidingsplannen slechts aan de grond, bestemd voor 
straten, pleinen en grachten. Deze "stratenplannen" bevatten aanvankelijk 
geen enkele regeling betreffende de aard der bebouwing, welke langs. de 
wegen zou moeten verrijzen. Enkele jaren na de inwerkingtreding van de 
wet bleek evenwel, dat men hiermede niet kon volstaan. Langzamerhand 
gingen gemeentebesturen er toe over, de wijze van bebouwing van gron
den tussen de straten aan te geven. Eerst werd dit in strijd met de wet 
geacht, maar bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1908 werd onder verant
woordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken mr. Heemskerk 
een nieuwe koers ingeslagen en werd de bevoegdheid van de gemeente
raad, de bestemming van bouwgrond te bepalen, erkend. Het zou nog 
23 jaar duren, voordat de volgende belangrijke stap werd gedaan. De 
wetswijziging van 1931 bracht namelijk het voorschrift, dat het uit
breidingsplan van alle in het plan begrepen grond de bestemming in hoofd
zaak of in onderdelen moet aanwijzen. 

De wetswijziging van 1931 bracht trouwens nog andere belangrijke 
dingen. 

De transformatie van bebouwingSplan tot bestemmingsplan kwam tot 
uitdrukking in de nieuwe titel van de stedebouwkundige paragraaf: rege
ling der bebouwing en der bestemming van gronden. Voorts verkregen 
Gedeputeerde Staten de bevoegdheid, aan de gemeenten de verplichting 
tot het vaststellen van een uitbreidingsplan op te leggen. 

In 1932 volgt dan nog het Woningbesluit, waarvan de vierde paragraaf 
uitvoerige voorschriften bevat over de inrichting en de inhoud van uit
breidingsplannen. 

Hoewel er nadien nog wel enige wijzigingen in de wettelijke voor
schriften zijn aangebracht, waren deze van ondergeschikte betekenis, zo
dat in grote lijnen gedurende de laatste drie decennia de stedebouw ge
schoeid is gebleven op een nagenoeg onveranderde juridische leest. 

Dit betekent niet, dat er de laatste dertig jaar een stilstand is ge
weest in de ontwikkeling van de gedachten en van de praktijk. 

Van deze ontwikkeling willen we enige markante gedachten en ver
schuivingen aangeven. 

In de eerste plaats treft ons de benaming pkln. Tengevolge van ver
schillende omstandigheden zijn de grotere en kleinere steden sinds het 
midden van de vorige eeuw veel sneller gaan groeien dan daarvoor. 
Tuinen en andere open terreinen in de bebouwde kom werden geleidelijk 
volgebouwd en aan de rand van de stad werden eerst in langzaam, daarna 
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in sneller tempo terreinen opgekocht, opgehoogd en volgebouwd, terwijl 
tevens de bebouwing steeds intensiever en hoger werd. De bezwaren tegen 
deze ontwikkeling deden zich steeds sterker gevoelen, zodat de over
tuiging groeide, dat er aan deze wilde bebouwing paal en perk moest 
worden gesteld en dat in de toekomst de uitbreiding der bebouwing zou 
moeten geschieden volgens een vooraf door het gemeentebestuur opge
steld of gesanctioneerd plan, zowel in het belang van de toekomstige 
bewoners der te bouwen woningen, als ook ten behoeve van andere be
langen die samenhangen met de stadsuitbreiding. In deze zin zal thans 
wel niemand tegen deze gedachte van planmatige uitbreiding bezwaar 
hebben. 

Het is wel goed ons even te realiseren, dat dit vijftig of zestig jaar 
geleden nog niet zo vanzelfsprekend was. Aanvankelijk was er nog geen 
duidelijk verband tussen plan en uitvoering van het plan. De wet van 
1901 bevatte geen sanctie op afwijkingen van een uitbreidingsplan. Een 
gemeentebestuur kon er zich zo veel en zo weinig aan gelegen laten 
liggen als het verkoos. Het is dan ook meermalen voorgekomen, dat er 
vergunning werd gegeven om te bouwen op grond, die in het uitbreidings
plan voor aanleg van een straat was aangewezen. 

In deze lacune is eerst in 1921 voorzien, toen in de wet de bepaling 
werd opgenomen, dat een bouwvergunning moet worden geweigerd voor 
een bouwplan, dat in strijd is met het uitbreidingsplan. Hieruit blijkt 
wel, dat er geruime tijd nodig is geweest om te wennen aan de gedachte 
van een bindend plan. 

Hoewel men in beginsel de plangedachte zeker kan aanvaarden, is de 
ontwikkeling niet in alle opzichten gelukkig geweest. Men krijgt wel eens 
de indruk, dat het woord plan een magische kracht heeft gekregen. 

In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat uit reactie tegen de lelijke 
"planloze" stadsuitbreiding in de 1ge eeuw, bij de planmatige uitbreiding 

,in deze eeuw de volle nadruk kwam te vallen op het esthetisch-architec
tonische aspect, zodat de architect werd belast met de stedebouw. Dit valt 
bovendien te verklaren uit de omstandigheid, dat in het begin van deze 
eeuw vrijwel algemeen deze stedelijke functieverdeling werd verwacht, 
dat de oude woonkern, de "city", zich zou omvormen tot kantoor- of 
werkwijk, terwijl de nieuwe wijken geheel het karakter van woonwijken 
zouden krijgen. Aangezien het verkeer nog geen probleem vormde, valt 
het te begrijpen, dat het architectonische facet verreweg als het belang
rijkste werd beschouwd. 

In de volgende fase worden dan in de uitbreidingsplannen voor de 
nieuwe wijken ook terreinen gereserveerd voor bijzondere of openbare 
gebouwen, zonder dat de ontwerper een duidelijk inzicht heeft in de 
behoefte en de aard van deze gebouwen. Hier wat eerder, elders wat later 
(soms zelfs zeer laat: na 1945) wordt de volgende fase bereikt, waarin 
de behoefte aan diverse soorten bebouwing, soort voor soort, zo nauw
keurig mogelijk wordt berekend of geschat. Hiermede is een belangrijke 
stap gezet op de weg van het eenzijdig-architectonische uitbreidingsplan 
naar het veelzijdige stedebouwkundige ontwikkelingsplan; een eerste stap 
op een moeilijke weg. De eerste winst bestond in het inzicht, dat er nog 
andere kanten aan een uitbreidingsplan zitten dan alleen architectonische. 
Men moet weten, welke soorten woningen gebouwd moeten worden en 
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voor welke bev?lkingsgroepen; daarvoor dient men het nodige te weten 
te komen omtrent de bevolkingssamenstelling, omtrent de bevolkings
groei en omtrent de woningvoorraad. Moeten er kerken, scholen en 
winkels gebouwd worden? En hoeveel ? Welke voorzieningen zijn er ver
der nodig? Recreatievoorzieningen, begraafplaatsen? En hoe groot? Deze 
vragen vallen onder het begrip "survey" of "vooronderzoek" en moeten 
worden beantwoord door de stedebouwkundige onderzoeker. Voor uit
breiding van enige betekenis is dus samenwerking vereist, in dit geval 
tussen de onderzoeker en de vormgevende ontwerper. 

Zolang de uitbreidingen nog vrij beperkt zijn, blijft ook de problema
tiek vrij eenvoudig. Zodr:a de uitbreiding evenwel grotere afmetingen 
gaat aannemen en de uitbreidingsmogelijkheid tengevolge van verschil
lende oorzaken wordt beperkt, groeien ook de problemen in aantal en be
tekenis. Men wordt geconfronteerd met de beperktheid van de beschik
bare ruimte welk probleem zich vooral - niet uitsluitend - voordoet 
in het westen van Nederland. Kostbare tuinbouwgronden, recreatiege
bieden en natuurmonumenten worden opgeëist voor uitbreiding van steden 
en havengebieden, Kunnen we maar steeds verder gaan met dé uitbreiding 
van onze grotere en kleinere steden? Is het mogelijk aan de uitbreiding 
van onze steden een effectieve grens te stellen? Hilversum was de eerste 
gemeente, die (in 1934) een beëindigingsplan voor de uitbreiding van de 
bebouwing vaststelde, teneinde verdere aantasting van het omringende 
natuurschoon te voorkomen. Het kenmerkende van dit plan was, dat 
men uitsluitend door middel van een stedebouwkundige regeling i.c. een 
uitbreidingsplan, de ontwikkeling der gemeente wilde regelen en aan een 
concrete begrenzing binden; deze opzet heeft niet het beoogde effect 
gehad. 

Een tweede belangrijke vraag, die zich bij de strijd om de ruimte op
werpt, is deze: kan men een zekere rangorde van belangen opstellen? En 
heeft men tot nu toe een bepaalde rangorde aangehouden? Merkwaardig 
is, dat deze vraag in de stedebouwkundige literatuur slechts zeer spora
disch wordt behandeld. 

In zijn Histoire de ['Urbanisme, dat in 1926 verscheen, spreekt Pierre 
Lavedan als zijn mening uit, dat de verkeersbelangen voorop gaan, dat 

, de volksgezondheid in de tweede plaats komt en de architectuur in de 
derde plaats. In Nederland is vooral de opvatting verbreid, dat aan het 
esthetisch-architectonische aspect de eerste plaats toekomt. Deze opvat
ting vindt ook thans nog verdedigers in deze formulering, dat het eigen
lijke stedebouwktmdige werk zou bestaan in de vormgeving van het plan. 

Men kan hier tegenover stellen, dat er nauwelijks van een rangorde 
sprake kan zijn, indien men nagaat wat op dit moment het eigenlijke 
doel van de stedebouw of van de ruimtelijke ordening moet zijn.. Men 
kan dit doel als volgt formuleren: voor een bepaald gebied het ontwerpen 
van een passend ruimtelijk kader ten behoeve van de harmonische ont
wikkeling van de tegenwoordige en toekomstige bevolking van het be
treffende gebied. De nadruk valt hier op de harmonische ontwikkeling, 
hetgeen inhoudt, dat eigenlijk alle onderdelen even belangrijk zijn. 

Duidelijk heeft 'dus de ruimtelijke ordening een dienende taak. 
Van primair belang is het bevredigend functioneren van het beschouwde 

samenlevingsorganisme. Dit bevredigend functioneren hangt ten nauwste 
samen met indeling, bestemming en gebruik van de beschikbare grond. 

I I 
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Aan ieder stedebouwkundig plan van enige omvang moet derhalve 
voorafgaan een studie omtrent de historische en waarschijnlijk toekom
stige ontwikkeling van de bevolking en van het gehele samenlevings
organisme op het beschouwde gebied. Ten aanzien van het karakter van 
deze studie is het van belang op te merken, dat deze weliswaar een plano
logische strekking heeft, maar dat men zeker niet kan zeggen, dat deze 
studie zelf een specifiek planologisch karakter draagt. Het accentueren 
van de planologische facetten der toekomstige ontwikkeling is niet alleen 
eenzijdig, maar zelfs gevaarlijk, omdat daardoor de primaire factoren 
worden versluierd, hetgeen kan leiden - en in het verleden veelal heeft 
geleid - tot het verwaarlozen van de belangrijke bestuurlijke, econo
mische en sociale facetten, die juist op de voorgrond behoren te treden 
bij het schetsen van de hoofdlijnen der toekomstige ontwikkeling. 

Wat het laatste punt betreft staat het zo, dat er met betrekking tot 
de toekomstige ontwikkeling uiteraard talrijke onzekere factoren bestaan, 
waarvan sommige niet en andere wel voor beïnvloeding door de overheid 
vatbaar zijn. Vooral in verband met het laatstgenoemde, d.w.z. het door 
de overheid te voeren beleid, kunnen er ten aanzien van de toekomstige 
ontwikkeling verschillende mogelijkheden worden opgesteld. De eerste 
taak van de hieromtrent te verrichten studie is daarom: na te gaan welke 
reële mogelijkheden er aanwezig zijn en welke de waarschijnlijke gevolgen 
zullen zijn bij een bepaalde keuze. De beslissing omtrent deze keuze be
hoort niet bij de planologen, maar uitdrukkelijk bij de overheid. Eerst 
na deze keuze is het mogelijk de hoofdlijnen op te zetten voor een plano
logische indeling van de beschikbare ruimte. 

De vraag is, wat er bij deze logische werkwijze nog overblijft van de 
nogal zwaar geaccentueerde "planning". De opvatting is wel verdedigd 
dat aan de ruimtelijke ordening vooraf zou moeten gaan de opstelling 
van een "centraal superplan". Deze opvatting, die stamt uit de tijd van 
hoogconjunctuur in de planning, kan niet worden aanvaard. Het is niet 
nodig en bovendien niet mogelijk alles te regelen volgens een centraal 
plan. In velerlei opzicht ontwikkelt de samenleving zich volgens regels 
of impulsen, die niet of nauwelijks vatbaar zijn voor (tijdige) beïnvloeding 
door de overheid, zonder dat men nochtans kan spreken van een onge
ordende of ontoelaatbare ontwikkeling. Hiermede wil geenszins gezegd 
zijn, dat de overheid slechts een geringe invloed op de ontwikkeling zou 
kunnen uitoefenen. De houding van de overheid op de ontwikkeling is 
steeds van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de maat
schappij, zowel in het geval dat de overheid een actieve politiek voerde, 
als in het geval dat zij zich principieel van inmenging onthield, zoals 
in de laissez-faire-periode. 

In dit verband past nog een opmerking over het karakter van de 
ruimtelijke ordening. Wellicht als gevolg van het zware accent op de 
planning ("planologie" I), wordt soms de ruimtelijke ordening zelf als een 
vorm van dirigisme beschouwd in die zin, dat door of vanwege de over
heid zonder noodzaak een overmaat van regelen wordt gesteld met be
trekking tot de bestemming en het gebruik van de grond, met het resultaat 
dat aan de burgers de beschikkingsmacht over het eigen grondbezit nage
noeg geheel wordt ontnomen. 

Niet kan worden ontkend, dat zulke extreme doeleinden inderdaad 
wel eens worden nagestreefd, maar dit extremisme is niet onafscheidelijk 
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aan de ruimtelijke ordening verbonden. Ruimtelijke ordening is wel naar 
de naam, maar niet naar het wezen, uitsluitend iets van deze tijd. Nage
noeg alle eeuwen door heeft de overheid zich, zij het met verschillende 
oogmerken en op verschillende wijzen, bemoeid met gebruik, met indeling 
en met bebouwing van de grond. Vóór of tégen ruimtelijke ordening, 
kan dus nauwelijks als een reëel strijdpunt worden beschouwd. 

Overigens bestaan er ten aanzien van dê ruimtelijke ordening wel dege
lijk problemen van principiële aard, met name ten aanzien van de doel
einden. Men kan deze doeleinden in een objectieve formulering gieten, 
zoals hierboven ook geschied is, maar wij kunnen niet erkennen, dat 
deze hele materie uitsluitend in de "zakelijke sfeer" ligt. 

Het kan niet anders of bij het uiteindelijke doel van de ruimtelijke 
ordening moeten onze beginselen een duidelijk woord meespreken; en 
derhalve moeten deze beginselen Ook hun invloed doen gelden bij de uit
werking in concrete planologische regelingen. Wij kunnen hier thans niet 
nader op ingaan, omdat wij menen eerst stil te moeten staan bij de plano
logische materie zelf. De veelzijdigheid van deze materie brengt mede, 
dat het binnen het bestek van een enkel tijdschriftartikel niet mogelijk is 
volledig te zijn, zulks te minder aangezien er nog steeds verschuivingen 
optreden, zowel in de ideeën als in de werkwijze. 

Wij hopen evenwel, dat dit artikel ertoe mag bijdragen, dat in onze 
kring de belangstelling voor dit onderwerp zal worden vergroot, hetgeen 
inderdaad noodzakelijk moet worden geacht. 

In een recent artikel in Trouw (van 19-10-1959) schreef drs. J. Poot: 
"De protestants-christelijke partijen hebben tot nu toe het terrein van 
de planologie vrij wel braak laten liggen; met als gevolg de afbrokkeling 
van haar positie en de secularisatie van Nederland." De juistheid van dit 
verwijt kan helaas niet worden ontkend. De ruimtelijke ordening gaat ons 
allen aan! Daarom moeten wij hierover veel meer meespreken dan wij tot 
nu toe gedaan hebben. 

In het bovenstaande is getracht enige markante lijnen aan te geven 
in de evolutie van stedebouw tot ruimtelijke ordening. Schrijver dezes 
hoopt binnenkort de gelegenheid te vinden in dit tijdschrift nader in te 
gàan op de ruimtelijke ordening in deze tijd. 

* 
VENNOOTSCHAPSRECHT, MEDEZEGGENSCHAP EN 

ONDERNEMINGSGEWIJZE PRODUKTIE*) 
DOOR 

F. W. DIRKER econ. drs. 

In de laatste troonrede heeft de regering aangekondigd dat zij voor
nemens is zich door een nog in te stellen staatscommissie te laten voor
lichten over de vraag in hoeverre een herziening van het vennootschaps-

*) Bespreking van het rapport van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, De hervorming 
van de onderneming. - Herziening van het vennootschapsrecht in verband met mede
zeggenschap in en toezicht op de onderneming. 
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recht gewenst is. Hoewel dit er niet nadrukkelijk bij werd vermeld mag 
men aannemen, dat daarbij in de eer~te plaats werd gedacht aan de 
wenselijkheid van een herziening van het vennootschapsrecht in verband 
met de mogelijkheid tot verwezenlijking van de gedachte der medezeggen
schap der arbeiders in de onderneming. Bedoeld is hier de medezeggen
schap met betrekking tot de economische faits et gestes van de onder
neming. Deze staatscommissie zal zich dientengevolge gaan bezig houden 
met een problematiek die de laatste jaren in toenemende mate in tal van 
kringen belangstelling heeft gekregen. Dè aankondiging van de regering 
kwam daarom allerminst onverwacht. 

Reeds in 1948 had de toenmalige minister van Justitie, naar aanleiding 
van een discussie over dit probleem bij de behandeling van zijn begroting· 
in de volksvertegenwoordiging, aan de Stichting van de Arbeid advies 
gevraagd over de wenselijkheid van een herziening van het vennootschaps
recht, teneinde aan de werknemers medezeggenschap in de onderneming 
te kunnen geven. De Stichting is er echter nimmer in geslaagd om tot 
de opstelling van het gevraagde advies te komen. De tijd was daar toen 
klaarblijkelijk nog niet rijp voor. Eind 1956 deelde zij namelijk aan de 
minister mede zich van het geven van een advies te moeten onthouden. 
Inmiddels was in de volksvertegenwoordiging herhaalde malen op het 
onbevredigende van deze situatie gewezen en was in toenemende mate 
aandrang op de regering uitgeoefend om deze zaak niet te laten rusten. 
Nadat het laatste kabinet-Drees bij haar optreden had toegezegd zich 
hierover nader te zullen beraden, is het klaarblijkelijk thans zo ver dat 
de instelling van een staatscommissie, die zich hiermede speciaal bezig 
zal moeten houden, binnenkort tegemoet kan worden gezien. 

Sinds de laatste wereldoorlog is echter niet alleen in de volksvertegen
woordiging, doch ook daarbuiten de herziening van het vennootschaps
recht in verband met de medezeggenschap der arbeiders onderwerp van 
discussie en van studie geweest. In dit verband dient hier allereerst ge
wezen te worden op het bekende, in 1946 verschenen, boek van prof. 
Romme, De onderneming als gemeenschap in het recht. Daarin voerde 
deze het pleit voor een sociaal-ethisch gefundeerd ondernemingsbegrip 
dat, in tegenstelling met het tot nog toe gebruikelijke, geheel gebaseerd 
was op de gedachte van de onderneming als een samenwerkingsgeheel 
van arbeiders, kapitaalverschaffers en leiding. Door aan dit samenwer
kingsverband rechtspersoonlijkheid te verstrekken wilde hij de door hem 
voorgestelde wijziging in de maatschappelijke verhoudingen in het 
vennootschapsrecht tot uiting laten komen. 

Reeds een jaar daarvoor had nog een andere rooms-katholieke auteur, 
mr. Ph. J. M. van Campen, in zijn boek Onderneming en rechtsvorm 
soortgelijke ideeën als prof. Romme ontvouwd. Niettemin bestaat er in 
rooms-katholieke kring hierover geen eenstemmigheid. Zo verzette prof. 
Van der Grinten zich krachtig tegen de denkbeelden van Romme en 
VanCampen. Naar zijn mening was voor het verwerkelijken van de 
medezeggenschapsgedachte herziening van het vennootschapsrecht in het 
geheel niet nodig. Op vrijwel hetzelfde standpunt stond het Verbond van 
Protestants-Christelijke Werkgevers. Dit Verbond publiceerde in 1950 
een rapport, samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van 
prof. Verdam. Van de kant van het C.N.V. is daarentegen wel voor een 
wijziging van het vennootschapsrecht gepleit. Allereerst in 1950 in het 
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rapport van de commissie-Okma, vervolgens in een voorstudie van een 
in 1957 door het CN.V. ingestelde nieuwe commissie inzake structuur 
en rechtsvorm van de onderneming in de moderne maatschappij. Deze 
commissie heeft haar definitieve rapport nog niet uitgebracht. Kort samen
gevat wenst zij, blijkens de hiervoor genoemde voorstudie, de mede
zeggenschap te verwezenlijken door de instelling, naast de algemene ver
gadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad, van een raad van 
beheer, welke het hoogste orgaan in de n.v. zou moeten zijn. In deze raad 
zouden vertegenwoordigers van de leiding, het kapitaal en de arbeid zit
ting moeten hebben. Behalvè het geven van toestemming tot vervreem
ding, verplaatsing of stopzetting van het bedrijf zou deze raad op den 
duur ook goedkeuring moeten verlenen inzake de omvang der produktie, 
uitbreiding van het eigen of vreemd kapitaal, wijziging in de personeels
sterkte, omvang van de automatisering, het financiële resultaat en de 
winstverdeling. In protestants-christelijke kring kan er dus tot nog toe 
eveneens niet van een eenheid van opvatting worden gesproken. 

Evenmin mogen hier onvermeld blijven de belangwekkende, voor de 
Vereniging Handelsrecht uitgebrachte, preadviezen van prof. Houwing 
en mr. Haardt. Zij komen eveneens tot de conc1ûsie, dat herziening van 
het vennootschapsrecht voor het verlenen van medezeggenschap over
bodig is. Bovendien achten zij het ongewenst, omdat de onderneming en 
de n.v. in vele gevallen geen samenvallende begrippen zijn. Naar hun 
mening zou men bij een wettelijke regeling van de medezeggenschap de 
onderneming als technisch-organisatorische eenheid en niet de rechtsvorm 
van de onderneming als uitgangspunt dienen te nemen. 

Uit het bovenstaande zou men de indruk kunnen krijgen, dat de mede
zeggenschap eerst na de laatste oorlog onderwerp van publieke discussie 
is geworden. Dit is echter allerminst het geval. Ook voordien, vooral in 
de jaren twintig, zijn er over de medezeggenschap met betrekking tot 
de economische aspecten van het bedrijfsleven tal van geschriften ver
schenen en felle discussies gevoerd. Juist in protestants-christelijke kring 
- hoewel daar niet alleen - heeft de medezeggenschap reeds enkele 
decennia geleden veel belangstelling getrokken. In dit verband moge . 
herinnerd worden aan mannen als Kuyper, Sikkel, Amelink, Smeenk en 
Gerbrandy. Vooral het nog steeds belangrijke, in 1928 verschenen werk 
van prof. Gerbrandy, De strijd voor nieuwe maatschappijvormen, heeft 
indertijd sterk de aandacht getrokken. Daarin verdedigde hij toen al de 
gedachte, dat de medezeggenschap verder diende te gaan dan de arbeids
omstandigheden in de onderneming en verzette hij zich tegen de op
vatting van hen die meenden dat daardoor de ondernemer in het wezen
lijke van zijn functie zou worden aangetast. 

In socialistische kring is men nooit erg warm gelopen voor de ge
dachte van medezeggenschap der arbeiders in de onderneming. Dit is wel 
enigermate begrijpelijk, omdat het niet goed strookte met de daar ver
dedigde maatschappij-opvatting. Wanneer men, zoals bij het socialisme 
vooral in de jaren na de eerste wereldoorlog het geval was, op het stand
punt staat, dat overwinning der klassetegenstellingen en hervorming der 
maatschappij in de eerste plaats door socialisatie der ondernemingen za] 
moeten geschieden, dan heeft men inderdaad weinig behoefte aan mede
zeggenschap der arbeiders in de individuele onderneming. Inmiddels heeft 
de socialisatie-idee in het huidige socialisme zijn glans verloren. Niettemin 
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was het tot voor kort nog steeds zo dat deze in het socialistische denken 
over vraagstukken van staat en maatschappij zonder twijfel toch nog 
een rol van betekenis speelde. Het bekende rapport van de Partij van 
de Arbeid De weg naar vrijheid legt daarvan duidelijk getuigenis af. 
Dit verklaart, waarom ook in het laatste decennium van socialistische zijde 
geen overmatig grote belangstelling aan de dag is gelegd voor de verwer
kelijking van de medezeggenschap in de onderneming. Daar kwam nog 
een andere reden bij. In 1950 trad de Wet op de Bedrijfsorganisatie in 
werking, waardoor sindsdien de Sociaal-Economische Raad alsmede een 
aantal produkt- en bedrijfschappen bestaan. Daardoor verkregen de 
arbeidersvakorganisaties zowel op nationaal als op bedrijfstakniveau een 
belangrijk stuk medezeggenschap in sociale en economische vraagstukken. 
In socialistische kring meende men, dat juist via het tot stand komen 
van publiekrechtelijke bedrijfslichamen het belang van de gemeenschap 
in het bedrijfsleven tot zijn recht zou komen en dientengevolge langs deze 
weg toch nog de ideeën die aan de socialisatiegedachte ten grondslag 
lagen, in belangrijke mate zouden kunnen worden gerealiseerd. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat in De weg noor vrijheid nadrukkelijk wordt 
gezegd, dat deze vorm van medezeggenschap via de p.b.o., door de be
sluiten die daar worden genomen, "van aanzienlijk verstrekkender be
tekenis is voor de positie van de arbeider dan hetgeen in de afzonderlijke 
onderneming gebeurt". 

In deze opvattingen schijnt nu een belangrijke verandering te zijn ge
komen. Tot deze conclusie komt men althans, indien men kennis neemt 
van een kort geleden verschenen rapport van de Dr. Wiardi Beckman 
Stichting De hervorming van de onderneming, waarvan de ondertitel 
luidt: Herziening V/1in het vennootschapsrecht in verband met medezeggen
schap in en toezicht op de onderneming. In dit uiterst leesbare rapport 
is - hoewel in de slotbeschouwing nog een achterdeur wordt openge
houden - in feite afgerekend met de socialisatiegedachte. Zo wordt er 
gezegd, nadat een aantal redenen is opgesomd, waarom de socialisatie
gedachte is verbleekt, dat in socialistische kring "meer oog is ontstaan 
voor de waarde van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 
van de ondernemer binnen het raam van een op het algemeen belang 
gericht economisch beleid van de overheid, mits bovendien de behartiging 
van het algemeen belang door de onderneming voldoende is verzekerd". 
Deze uitspraak wordt nog eens onderstreept door een andere, nI. "het 
primaire doel van de onderneming is niet behartiging van het algemeen 
belang maar het dienen van het ondernemingsbelang, waarin de belangen 
van management, kapitaal en arbeid zijn verenigd". Tegelijkertijd wordt 
de betekenis van de p.b.o. voor de medezeggenschap anders gewaardeerd 
dan vroeger het geval was. Nadat er op is gewezen dat verticale produkt
schappen met uitzondering van de ,landbouw niet tot stand zijn gekomen 
en in de bedrijfslichamen de overheid niet rechtstreeks is vertegenwoor
digd, wordt geconstateerd: "Essentiële economische beslissingen worden 
niet genomen in de bedrijfstak, maar in de afzonderlijke ondernemingen, 
die een economische machtspositie bekleden. Een afdoende waarborging 
van het algemeen belang langs de weg van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie lijkt al evenmin uitkomst te bieden als de ordening, de markt
economie en de socialisatie". Het is gezien deze uitlatingen begrijpelijk, 
dat ten aanzien van de medezeggenschap in de individuele onderneming 
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in dit rapport tenslotte op positieve en constructieve wijze een voorstel 
tot herziening van het vennootschapsrecht wordt uitgewerkt waardoor 
de arbeiders belangrijke en vèrgaande medezeggenschap in de individuele 
onderneming zouden kunnen verkrijgen. 

De commissie, die met de samenstelling van dit rapport was belast, 
heeft zich beslist niet goedkoop van haar taak afgemaakt. Integendeel, 
zij heeft kans gezien, met een gedegen, goed geschreven en geargumen
teerde studie over een zeer moeilijk probleem voor de dag te komen. 
Uiteraard komen in dit rapport vele, zowel juridische als economische, 
vraagstukken aan de orde. Het is begrijpelijk, dat het binnen het kader 
van deze bespreking slechts mogelijk zal zijn om de hoofdlijnen en enkele 
van de voornaamste conclusies aan de ürde te stellen. 

Uitgangspunt van het rapport is de in de laatste vijftig jaren sterk 
gewijzigde positie van de industriële onderneming in het maatschappelijk 
geheel. Niet alleen is de industriële expansie in toenemende mate de motor 
voor de welvaartsontwikkeling geworden, doch bovendien zijn er tal van 
grote of zeer grote industriële bedrijven 'Ontstaan die veelal de bedrijfstak 
waartoe zij behoren vrijwel geheel of in belangrijke mate beheersen. In 
bedrijfstakken waar dit het geval is, behoren oligopolistische of mono
polistische verschijnselen tot de normale karaktertrekken van het moderne 
industriële grootbedrijf. Onder zulke omstandigheden zal bij deze be
drijven zich een vrij grote concentratie van economische macht voordoen. 

Met deze ontwikkeling van het grootbedrijf, dat vrijwel altijd in de vorm 
van de n.v. wordt gedreven, heeft zich een verandering voorgedaan in de 
wijze waarop de n.v. functioneert. Er is namelijk een scheiding opge
treden tussen kapitaal verschaffers en de leiding van het bedrijf. Vroeger 
waren de kapitaalverschaffer(s) en de ondernemer meestal verenigd in 
dezelfde persoon of personen. Met de groei van het aandelenkapitaal en 
de verbreiding daarvan over velen is er een brede groep aandeelhouders 
ontstaan voor wie het aandelenbezit alleen maar een bron van inkomen 
is. Hoewel zij formeel nog eigenaars van de onderneming zijn, gevoelen 
zij zich veel meer belegger dan eigenaar. Hun belangstelling voor het 
bedrijf gaat dan ook niet verder dan de winstcapaciteit en het dividend. 
Meestal zal hun aandelenbezit over verschillende ondernemingen gespreid 
zijn en zullen zij in de samenstelling daarvan van tijd tot tijd verandering 
aanbrengen. Deze aandeelhouders zullen ook nimmer een aandeelhouders
vergadering bezoeken. Dit orgaan züu daarom, naar de mening van het 
rapport, als hoogste orgaan in de n.v. sterk aan betekenis hebben inge
boet. Dit heeft er volgens de commissie toe geleid, dat in vele gevallen 
de directeuren de feitelijke machthebbers in de onderneming zijn ge
worden. Deze hebben er geen belang bij, elk jaar een zo hoog mogelijk 
dividend uit te keren, doch wel om het bedrijf zo sterk en levenskrachtig 
mogelijk te maken. Daardoor speelt in het moderne bedrijf de interne 
financiering van de expansie door het inhouden en reserveren van winsten, 
gepaard met een bepaalde dividendpolitiek, een belangrijke rol. Even
zeer werkt het een gebrekkige jaarlijkse verslaggeving in de hand. Daar 
komt nog bij, dat naar de mening van de commissie, de raad van com
missarissen tegenwoordig veel meer tüt een verlengstuk van de directie 
is geworden en zich als een raad van beheer gedraagt in plaats van -
wat toch zijn eigenlijke taak is - de belangen der aandeelhouders te 
vertegenwoordigen en toezicht op het bestuur van de n.v. uit te oefenen. 
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Dit ZOU mede veroorzaakt zijn doordat de directie zich een grote zeggen
schap in de samenstelling van de raad van commissarissen zou hebben 
verworven. Deze laatste zouden in vele gevallen slechts op bindende 
voordracht van de directie door de aandeelhouders kunnen worden be
noemd. Deze ontwikkeling, waardoor de onderneming als instituut een 
zelfstandig leven gaat leiden, wordt de institutionalisering van de onder
neming genoemd. De machtsconcentratie, die zodoende bij een beperkte 
groep personen is opgetreden, wordt bedenkelijk geacht, met name omdat 
elke verantwoordingsplicht door het functieverlies van de algemene ver
gadering van aandeelhouders, aan wie de bestuurders immers verant
woording schuldig zijn, tot een farce zou zijn geworden. 

Een tweede punt waarmede het rapport zich bezig houdt, is de ont
wikkeling van de medezeggenschap in verband met haar doelstellingen. 
Deze worden omschreven als de bescherming van de belangen van de 
arbeider, de bevordering van het doelmatig functioneren van de onder
neming en de stimulering van de persoonlijkheidsontplooiing van de 
werkende mens. Ten aanzien van de beide laatste punten wordt opge
merkt, dat daarvoor de ondernemingsraden een uiterst nuttige functie 
zullen kunnen vervullen. Weliswaar ontbreekt er aan de werking van deze 
ondernemingsraden nog veel, doch de commissie is van mening, dat 
binnen de mogelijkheden die de wet op de ondernemingsraden biedt, deze 
toch, indien zij zich op een bevredigende wijze gaan ontwikkelen, er toe 
kunnen bijdragen, de medezeggenschap op genoemde punten in de toe
komst tot een levende werkelijkheid te maken. Nieuwe instituten acht zij 
daarvoor niet nodig. 

Anders is het gelegen met betrekking tot de medezeggenschap ten aan
zien van beslissingen in de leiding van de onderneming. De belangen van 
de werknemers van het bedrijf zouden op dat niveau niet voldoende zijn 
beschermd. Bij allerlei belangrijke beslissingen vooral op economisch ter
rein, zoals bv. stopzetting, inkrimping en uitbreiding van het bedrijf, 
het invoeren van nieuwe produkten en produktie-technieken, hebben de 
arbeiders geen enkele zeggenschap. Ook bij de benoeming van de directie 
wordt hun mening niet gevraagd. Deze situatie wordt onjuist geacht en 
bovendien in strijd met het democratiseringsproces, dat zich allerwege 
in de samenleving heeft voltrokke.n. Men vindt geen termen aanwezig, 
waarom deze democratisering voor de poort van de onderneming zou 
blijven staan. 

In het rapport wordt daarom uitvoerig nagegaan, langs welke weg de 
arbeiders juist op deze punte.n medezeggenschap zouden kunnen ver
krijgen. Een aantal wegen staat daartoe open. Zo zou men de bevoegd
heden van de ondernemingsraden in deze richting kunnen uitbouwen, 
waardoor de arbeiders een soort vetorecht over zulke zaken zouden 
kriJgen. Terecht wordt dit voor een doelmatig functioneren van de onder
neming niet aanvaardbaar geacht. Niet alleen verzetten de hiërarchische 
verhoudingen zich er tegen, maar bovendien vergroot men de kans op 
conflicten. Het is de vraag, of de ondernemingsraad daardoor ooit tot een 
levensvatbaar orgaan in de onderneming zou kunnen uitgroeien. Daar 
komt nog bij, dat er allerlei andere belangen bij de onderneming be
trokken zijn die niet in de ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn. 
Voor de uitbreiding van de medezeggenschap verwacht men van de onder
nemingsraad daarom niet veel. Een afwijzend oordeel wordt ook uitge-
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sproken over nog enkele andere mogelijkheden. Men zou bv. de arbeiders 
vertegenwoordiging kunnen geven in de vergadering van aandeelhouders, 
in het bestuur of in de raad van commissarissen. In geen van deze drie 
mogelijkheden ziet men veel. De nadelen daarvan zijn groot, zoals ge
bleken is uit ervaringen opgedaan in Duitsland en Frankrijk, waar men 
met deze mogelijkheden heeft geëxperimenteerd. 

Het rapport zoekt het dan ook niet in rechtstreekse deelneming van 
de arbeiders in het bestuur of beheer van de eigen onderneming. Het 
kiest voor een belangenrepresentatie in de raad van commissarissen door 
niet-personeelsleden. Voorwaarde daarvoor is in de eerste plaats, dat de . 
taak en de functie van de raad van commissarissen wordt gewijzigd, wil 
de zeggenschap van de arbeiders door vertegen'X~rdiging in deze raad 
tot zijn recht komen. Straks zal hierop nog nader worden teruggekomen. 

De commissie ziet nog een probleem, dat dringend om een oplossi~g 
vraagt. Gewezen wordt op het verschijnsel, dat degenen die belang hebben 
bij de grote, doch vooral bij de zeer grote ondernemingen, niet meer 
alleen de kapitaalverschaffers, alsmede het personeel en hun familieleden 
zijn. Met het gedrag van zulke ondernemingen zijn tegenwoordig veelal 
plaatselijke, regionale of zelfs nationale belangen gemoeid. Daardoor kun
nen er conflicten optreden tussen het ondernemingsbelang en bepaalde 
publieke belangen. In het rapport wordt in verband daarmede gesteld, 
dat het ondernemingsbeleid ondergeschikt dient te zijn aan eisen van 
sociale rendabiliteit. Hoewel botsing van private en sociale rendabiliteit 
door de institutionalisering van het grootbedrijf is verminderd, is de com
missie toch van mening dat er op dit punt nog de nodige tekortkomingen 
zijn. Weliswaar voert de overheid een bepaald sociaal-economisch beleid, 
doch de daarvoor bestaande instrumenten zijn dikwijls niet toereikend 
voor het bereiken van de doeleinden die de overheid zich daarbij stelt. 
Ook de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie biedt daarvoor geen oplos
sing, mede omdat de gedragingen van de grote ondernemingen zich buiten 
de bedrijfslichamen voltrekken. Wil het algemeen belang bij de beslissingen 
in de topleiding van de grote onderneming tot zijn recht komen, dan zal 
dit algemeen belang in de raad van commissarissen zelf vertegenwoordigd 
dienen te zijn. Het rapport acht dit een logische afsluiting van de ont
wikkeling der laatste decennia, welke ertoe heeft geleid, dat ondernemings
en algemeen belang nauw met elkander verweven zijn geraakt. . 

Ter voorziening in de hiervoren gesignaleerde tekortkomingen worden 
een drietal voorstellen gedaan, nl. verbetering van de wettelijke voor
schriften inzake de jaarlijkse verslaggeving en de emissie-prospectus, 
de instelling van een vennootschapskamer om daarop toezicht te houden 
en tenslotte een hervorming van de raad van commissarissen bij de groot
ste bedrijven. Voor de uitvoering van deze voorstellen is een herziening 
van het vennootschapsrecht nodig. 

De eerste twee voorstellen zijn zonder meer· duidelijk. Zij zullen ver
moedelijk niet veel tegenspraak uitlokken. Van verschillende zijden is de 
laatste jaren al op de wenselijkheid van zulke voorzieningen gewezen. 
Het belangrijkste voorstel is echter de herziening van de samenstelling 
en de taak van de raad van commissarissen. Men wil deze niet meer uit
sluitend doen kiezen door de aandeelhouders, doch hem tripartite doen 
samenstellen. De aandeelhouders, de arbeiders en de overheid zouden ieder 
een derde deel moeten kiezen. Bovendien zou de taak van de raad van 
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commissarissen in dier voege moeten worden gewijzigd, dat zij veeleer 
een raad van beheer wordt dan een raad van toezicht. Alle belangrijke be
slissingen van de directie zouden in deze raad van commissarissen, welke 
maximaal 9 of 12 leden zou mogen omvatten, ter goedkeuring moeten 
worden voorgelegd. Dit betreft met name de hiervoren reeds genoemde 
kwesties als inkrimping, uitbreiding of sluiting van het bedrijf, verandering 
van produkt of produktietechnieken, benoeming van directieleden, vast
stelling der jaarstukken, e.d. Men wil hiervan bepalingen van dwingend 
recht maken. Alvorens over deze zaken een beslissing te nemen, moeten 
commissarissen eerst advies vragen aan de ondernemingsraad. De taak 
van de commissarissen zou voorts hierin bestaan, dat zij - zoals het 
rapport zegt - als pleitbezorgers van belangen die zij vertegenwoordigen 
optreden, waarbij zij echter de belangen van het bedrijf in het oog zullen 
moeten houden. 

Zulk een raad van commissarissen zou verplicht moeten worden ge
steld voor ondernemingen met een aandelenkapitaal van f 10 mln of 
met 500 en meer werknemers. Voor ondernemingen die minder dan 500 
werknemers doch meer dan 200 werknemers in dienst hebben, wil men 
dit alleen toepassen, indien de omstandigheden dit nodig mochten maken. 
Een en ander zou ook voor de besloten n.v.'s moeten gelden. Overheids
bedrijven :....- en wellicht buitenlandse ondernemingen - zouden er echter 
niet onder moeten vallen. 

De werknemerscommissarissen wil men doen kiezen door de onder
nemingsraad uit een kandidatenlij st die door de vakbonden is opge
steld. Voor de grootste ondernemingen zouden de vakcentrales dit moeten 
doen. Als regel zouden geen personeelsleden of vakbondsbestuurders een 
commissarisplaats mogen vervullen. Deze commissarissen zullen, evenals 
de andere, geheel naar eigen inzicht moeten handelen, zonder last of 
ruggespraak met degenen die hen verkozen hebben. Niettemin acht men 
het wel noodzakelijk, dat de vakbeweging mede vorm geeft aan de inhoud 
van de taak van de werknemerscommissarissen. Daarvoor zal nauw over
leg en geregeld contact tussen deze beiden nodig zijn. 

De "commissarissen algemeen belang" zullen voor ondernemingen met 
een aandelenkapitaal van f 10 mln of met 500 of meer werknemers aan
gewezen moeten worden door de minister van Economische Zaken op 
voordracht van de S.E.R. Zijn er minder dan 500 werknemers dan wil 
men Gedeputeerde Staten hiermede belasten. Ook déze commissarissen, 
die het ondernemingsbeleid zullen moeten toetsen aan het algemeen be
lang, zullen zonder last of ruggespraak met de overheid moeten handelen. 
Het mogen dan ook normaliter geen ambtenaren zijn. Toch acht men 
regelmatig overleg tussen deze commissarissen en de overheid nodig, opdat 
dezen bekend zijn met de in het licht van de conjuncturele en structurele 
situatie van 's lands economie door hen te volgen gedragslijn. Tenslotte 
zullen alle commissarissen na vier jaren moeten aftreden, teneinde het 
mogelijk te maken degenen die hun functie niet goed vervuld hebben te 
verwijderen. Om de goeden te kunnen behouden zullen zij wel onmid
dellijk herkiesbaar moeten zijn. 

Voor een kritische beoordeling van dit voorstel is allereerst van belang 
de vraag of het probleem wel goed is gesteld. Het antwoord daarop kan 
ongetwijfeld in het algemeen bevestigend luiden. Het institutionaliserings-
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proces van het grootbedrijf, de scheiding tussen kapitaal-verstrekkers 
en beheerders van de ondernemingen, de afnemende betekenis van de 
aandeelhoudersvergadering e.d. doen zich inderdaad voor. Wat echter op
valt is dat dit verschijnsel hier wel in erge sombere kleuren is geschilderd. 
Daardoor is men in de fout vervallen, veel te generaliserend over deze 
ontwikkeling te spreken. In werkelijkheid is het beeld veel genuanceerder 
en daardoor ook minder verontrustend. Want al is het waar, dat een 
grote groep aandeelhouders alleen belangstelling heeft voor de koers van 
en het dividend op het aandeel, dit neemt niet weg, dat er vrijwel altijd 
een kleinere groep aandeelhouders is die zich wel degelijk voor het wel 
en wee van de onderneming interesseert. Deze aandeelhouders, die meestal 
ook over een groter pakket aandelen beschikken, zullen zeker niet ver
zuimen de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en hun stem te laten 
horen. Met het verschijnsel, dat er voor de bestuurders van de n.v. in 
feite geen verantwoordingsplicht meer zou bestaan, is het daarom beslist 
niet zo droevig gesteld als in het rapport wordt gesuggereerd. In de 
meeste n.v.'s weet de directie heel goed, dat zij ter verantwoording zal 
worden geroepen. De positie van de commissarissen is eveneens wat al te 
zwart getekend. Uiteraard is het een bekend feit, dat de functie van de 
commissaris niet in alle n.v.'s dezelfde is. Tal van variaties zijn hier moge
lijk en doen zich voor. Het is juist een voordeel van de huidige wetgeving, 
dat deze dit mogelijk maakt. Daardoor is voorkomen, dat de n.v. te veel 
in een juridisch keurslijf is gewrongen, en is de mogelijkheid van ont
wikkeling en aanpassing open gehouden. Het gaat echter te ver, het voor 
te stellen alsof thans de commissarissen normaliter meer een verlengstuk 
van de directie zouden zijn dan vertegenwoordigers van de aandeel
houders. In dit verband moge hier terloops nog op een vergissing worden 
gewezen. In het rapport wordt gesteld, dat het recht van de aandeel
houders tot benoeming van commissarissen door een bindende voordracht 
van de directie zou worden beperkt. Aangezien dit echter nimmer is toe
gestaan, moet deze opvatting op een misverstand berusten. 

Ten aanzien van het voorstel zelf is eveneens een aantal kritische op
merkingen op zijn plaats. Het is duidelijk dat de voorgestelde wijzigingen 
in samenstelling en taak van de raad van commissarissen niet alleen in 
het vennootschapsrecht diep zullen ingrijpen, doch ook in de maatschap
pelijke verhoudingen. Een uiterst belangrijke vraag die zich daarbij al 
direct opdringt, is, hoe een op zulke wijze samengestelde raad van com
missarissen zal kunnen functioneren. Twee punten zijn daarbij van be
lang. In de eerste plaats is het een tripartite, op basis van belangenver
tegenwoordiging samengesteld college. Daarnaast is het belast met het 
nemen van een aantal beleidsbeslissingen, die voor de toekomst van het 
bedrijf van groot, dikwijls zelfs van doorslaggevend, belang zullen zijn. 
Dit laatste betekent, dat aan de raad van commissarissen een vrij belang
rijke mate van medebestuur wordt gegeven. De opdracht van de commis
sarissen is, - zoals hiervoren reeds werd vermeld - als pleitbezorgers 
op te treden van de belangen die zij vertegenwoordigen, doch daarbij zal 
het ondernemingsbelang niet uit het oog mogen worden verloren. Op 
grond van deze omschrijving mag men verwachten, dat de commissarissen 
zich, in de eerste plaats belangenvertegenwoordigers zullen gevoelen. Dat is 
logisch,' want daarvoor zijn zij gekozen. Deze situatie maakt de raad 
van commissarissen tot een raad, van belangen. Dit zal tengevolge hebben, 
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dat de besluiten van dit college wel eens langs vreemde wegen tot stand 
zullen kunnen komen, omdat de belangen van de groeperingen die daarin 
zitting hebben, van tijd tot tijd nogal ver uit elkaar kunnen liggen. Boven
dien zal bij verschil van mening tussen twee belangengroepen altijd de 
derde partij op de wip zitten en het daardoor voor het vertellen hebben. 
Voor de partij die het treft is dit een heerlijke situatie. Een en ander is 
echter weinig bevorderlijk voor een goede besluitvorming. Of onder zulke 
omstandigheden van de behartiging van het ondernemingsbelang veel 
terecht zal komen, is eveneens een open vraag. Gevreesd moet worden van 
niet. De commissie is op dit punt niet zo bevreesd. Zij ziet namelijk 
alleen maar de mogelijkheid van een conflict tussen de kapitaalcommis
sarissen en de arbeiderscommissarissen, waarbij dan voor de commis
sarissen algemeen belang de schone taak is weggelegd als arbiters. en 
vredestichters op te. treden. Klaarblijkelijk zijn alleen deze commissarissen 
vrij van vooroordelen en weten zij het beste wat in het belang van de 
onderneming vereist is. Voorts wordt ter geruststelling verwezen naar 
de ervaringen op dit punt opgedaan in de besturen van de bedrijfslichamen. 
Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat de vraagstukken waar deze 
bedrijfslichamen mee te maken hebben van enigszins andere aard zijn 
dan die welke in de raad van commissarissen aan de orde zullen komen. 
De vergelijking gaat dan ook niet helemaal op. Het is daarom uiterst 
twijfelachtig, of men zich hieraan mag spiegelen. 

Nauw hiermee verbonden is de vraag wat de invloed zal zijn op de 
ondernemersfunctie. Deze functie zal bij de voorgestelde ruimere taak 
van de raad van commissarissen veel meer dan onder de huidige omstan
digheden normaliter het geval is, door dit college moeten worden vervuld. 
Indien a priori vast zou staan, dat bij de keuze van· de commissarissen 
door de belangengroeperingen met dit aspect rekening zou worden gehou
den, dan zou dit geen probleem opleveren. Maar deze zekerheid bestaat niet. 
Vooral voor de benoeming van commissarissen die de werknemers en het 
algemeen belang zullen moeten vertegenwoordigen, zal· dit een moeilijk 
punt zijn. Het zal namelijk geen eenvoudige zaak .zijn, 2500 à 3500 
commissarissen - om zulke aantallen gaat het hier - te vinden die niet 
alleen het vertrouwen hebben van de belangengroeperingen die zij ver
tegenwoordigen, doch bovendien over zekere ondernemerskwaliteiten be
schikken. Want men moet niet denken, zoals de commissie klaarblijkelijk 
meent, dat het om commissaris te kunnen zijn voldoende is wanneer men 
een doctoraal examen economie of rechten heeft gedaan, dan wel een 
voortreffelijk accountant is. Daarvoor zal meer nodig zijn. Niet ten 
onrechte is door een bekend economist de ondernemer getypeerd als de 
man' die "neue Kombinationen" vindt. Nu moet men dit uiteraard ook 
niet overdrijven. Men kan zonder twijfel een heel goed ondernemer zijn 
zonder dat men elk jaar "neue Kombinationen" tot stand brengt. Niette
min moet toch wel iets van deze typering in de mentaliteit en het gedrag 
van de ondernemer, en in dit geval dus ook van de commissarissen, terug 
te vinden zijn. Dit houdt o.a. in, dat de commissarissen het bedrijf waar
voor zij mede verantwoordelijk zijn, zowel wat betreft de sfeer die daar 
heerst als naar zijn technische en commerciële aspecten behoorlijk zullen 
moeten kennen. Bovendien zullen zij een visie moeten hebben op de tech
nische en commerciële ontwikkeling die zich in de toekomst op het terrein 
dat de onderneming bestrijkt zal kunnen voordoen. Alleen dan zullen 
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zij beslissingen kunnen nemen die voor de positie van de onderneming op 
langere termijn gezien verantwoord zijn. Gegeven het feit dat mensen 
met ondernemerscapaciteiten en kennis van bepaalde bedrijfstakken vrij 
schaars zijn, terwijl de commissarissen bovendien gekozen zijn om be
paalde groepsbelangen te vertegenwoordigen, mag 'men veilig aannemen, 
dat een zeker conservatisme en dus een neiging om niet al te veel van 
bekende paden af te wijken, daardoor aan dit college niet vreemd zal zijn. 
Een en ander zal niet bevorderlijk zijn voor een juiste vervulling van de 
typische ondernemersfunctie, hetgeen bepaald niet gunstig op onze indu
striële expansie zal werken. Nu is het echter niet uitgesloten, dat de com
missarissen, hun tekortkomingen op dit punt erkennende, geneigd zullen 
zijn, ten aanzien van al zulke zaken zoveel mogelijk op het kompas 
van de directie te zeilen. Het is echter de vraag, of dit de bedoeling van 
de commissie is, want daardoor loopt men het gevaar, dat de verant
woording van de directie - een ander belangrijk punt in dit rapport -
weer te weinig tot haar recht komt. 

Met deze verantwoordingsplicht is het overigens in het rapport vreemd 
gesteld. Een van de redenen, waarom wijziging in de samenstelling van 
de raad van commissarissen nodig wordt geacht, is, daardoor de directie 
van de onderneming te dwingen weer ernst te maken met haar verant
woordingsplicht. Doordat men evenwel tegelijkertijd een zekere verschui
ving in bevoegdheden voorstelt, waardoor de commissarissen meer in het 
bestuur van de onderneming worden betrokken, zal echter ook de band 
tussen directie en raad van commissarissen veel nauwer worden. Deze 
laatste gaat immers verantwoordelijkheid dragen voor beslissingen die 
momenteel veel meer voor rekening van de directie komen. Dit doet de 
vraag rijzen, waar de commissarissen zich dan op hun beurt zullen moeten 
verantwoorden. Want wanneer de verantwoordingsplicht voor de directie. 
zo zwaar weegt als in dit rapport het geval is, dan is niet in te zien, dat 
dit niet eveneens zou gelden voor de commissarissen, nadat men hen ook 
op de ondernemersstoel heeft doen plaatsnemen. Doordat de commissa
rissen echter zonder last of ruggespraak handelen, heeft de commissie 
hiermede niet goed raad geweten. Men wil de commissarissen rapporten 
laten schrijven, die dan in de aandeelhoudersvergadering en de onder
nemingsraad moeten worden besproken. Niet alle zaken die in een raad 
van commissarissen worden besproken, lenen zich echter voor discussie· 
in een ondernemingsraad. Bovendien beschikt deze niet over veel macht. 
Het enige wat hij kan doen om zijn ontevredenheid metterdaad te tonen, 
is de commissarissen, indien de vakcentrales deze weer kandidaat zouden 
stellen, na vier jaar niet te herkiezen. De verantwoording heeft hier dus 
maar weinig te betekenen. Bij de commissarissen die het algemeen belang 
moeten behartigen, is het nog erger. Deze behoeven in het geheel geen 
verantwoording af te leggen. Dit zou immers niet stroken met hun 
onafhankelijkheid. Want ook zij handelen zonder last of ruggespraak, ter
wijl de minister van Economische Zaken hen wel benoemt maar niet hun 
baas is. . 

Deze commissarissen die het algemeen belang moeten behartigen, heb
ben overigens een onmogelijke taak. Van hen wordt verwacht, dat zij te 
allen tijde op hun eigen houtje zullen kunnen uitmaken wat het algemeen 
belang in een bepaalde concrete situatie vergt. Maar hoe zullen zij dit 
kunnen? Er is namelijk maar één instantie die dit algemeen belang vorm 
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en inhoud kan geven: de overheid. Want het zal daarbij altijd gaan om 
de interpretatie van het overheidsbeleid, bv. het loon- en prijsbeleid, het 
kartelbeleid, het industrialisatiebeleid enz., met betrekking tot concrete 
situaties en beslissingen in het vlak van het ondernemingsbeleid. Deze 
interpretatie ligt echter niet op het terrein van een commissaris algemeen 
belang, doch op dat van de overheid. In het rapport is deze moeilijkheid 
klaarblijkelijk ook aangevoeld en wordt daarom voorgesteld, dat regel
matig overleg tussen overheid en commissarissen zal plaats vinden, ten
einde deze laatste enig licht te verschaffen over de door hen in het kader 
van het overheidsbeleid te volgen gedragslijn. Het is echter duidelijk, 
dat zulke algemene instructievergaderingen het probleem niet oplossen, 
want daarvoor zitten deze commissarissen veel te ver weg van hen die 
het dagelijks beleid voeren. Wanneer men daarbij bovendien bedenkt, dat 
er naar voorzichtige schatting 1200 à 1500 commissarissen algemeen be
lang zullen zijn in 400 à 500 verschillende ondernemingen, dan is er geen 
profetenblik nodig om te voorspellen, dat er van een uniforme beoordeling 
en besluitvorming met betrekking tot wat het algemeen belang in concrete 
situaties vergt, niet veel terecht zal komen, doch dat de deur openstaat 
voor volslagen willekeur op dit terrein. Wil men werkelijk op directe 
wijze het algemeen belang bij het ondernemingsbeleid tot uiting laten 
komen, dan moet men een ambtenaar die aan de minister van Economische 
Zaken verantwoording schuldig is, in de raad van commissarissen be
noemen. Daarmede zou evenwel tegelijkertijd een einde zijn gemaakt aan 
de vrije ondernemingsgewijze produktie. Het is begrijpelijk, dat zulk een 
figuur volkomen onaanvaardbaar zou zijn. In de gedachtengang van 
het rapport past deze oplossing overigens evenmin. Doch ook de com
missaris algemeen belang, zoals thans door de commissie voorgesteld, is 
om de hiervoren genoemde redenen verwerpelijk. Het systeem zal nooit 
goed kunnen functioneren, want er is geen enkele garantie, dat het alge
meen belang werkelijk zal worden gediend door de beslissingen van deze 
commissarissen. Zelfs echter indien men zou veronderstellen, dat dit 
systeem goed zou werken,' zou de commissaris algemeen belang niet aan
vaardbaar zijn. De overheid gaat zich hierdoor bewegen op een terrein 
dat niet het hare is, en een verantwoordelijkheid op zich nemen, die zij 
niet kan dragen. 

Door de figuur van de commissaris algemeen belang wordt gedemon
streerd, dat men in het socialisme momenteel op twee gedachten hinkt. 
Enerzijds is men thans zover, dat men een open oog gekregen heeft 
voor de waarde van de ondernemingsgewijze produktie voor de nationale 
welvaart, anderzijds heeft men nog steeds een zeker wantrouwen in het 
gedrag van de ondernemer. Op grond van dit laatste acht men het nodig, 
zij het dan op een enigszins vreemde wijze, de overheid er weer bij te 
betrekken. Hoewel men dus de socialisatie-gedachte vrijwel heeft laten 
varen, heeft men de oude socialistische Adam nog steeds niet afgelegd. 

Een ander belangrijk punt in dit rapport is de kwestie van de mede
zeggenschap. De commissie is niet lichtvaardig tot de conclusie gekomen, 
dat men de arbeiders medezeggenschap moet geven door middel van door 
het personeel aangewezen vertrouwenslieden van buiten de onderneming, 
die zitting hebben in een tripartite samengestelde raad van commissarissen. 
Al de andere mogelijkheden zoals de ondernemingsraden, vertegenwoor
diging in het bestuur, de aandeelhoudersvergadering of de huidige raad 
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van commissarissen, heeft zij zorgvuldig overwogen en om allerlei uiteen
lopende redenen afgewezen. Daardoor is alleen de weg zoals hiervoren 
uiteengezet overgebleven. Langs deze weg kon men tegelijkertijd een 
ander probleem oplossen, nl. dat de arbeiders heden ten dage nog niet 
in staat zijn de problemen, waarover het hier gaat, te overzien en te be
oordelen. Door het kiezen van vertrouwde buitenstaanders die dit wel 
kunnen, is deze moeilijkheid verholpen. Deze medezeggenschap is echter 
een zodanig verwaterde vorm van medezeggenschap, dat men kan be
twijfelen of dit met medezeggenschap veel te maken heeft. Medezeggen
schap is alleen echte medezeggenschap - hoe men dit ook verder wil 
definiëren als mede weten, mede spreken of mede beslissen -, indien de 
arbeiders van de onderneming zelf daarbij rechtstreeks zijn betrokken. 
De indirecte wijze van medezeggenschap, zoals in het rapport voorgesteld, 
zal de arbeiders uit het bedrijf zelf nooit voldoening kunnen geven. Hoe 
willen de arbeiders hun verantwoordelijkheid voor de onderneming waarin 
zij werken en leven, kunnen beleven - een belangrijk argument in deze 
materie - als de directie de problemen op economisch gebied achter ge
sloten deuren bespreekt met een buitenstaander, die zij ternauwernood 
kennen en ten hoogste een enkele maal zien? Zij moeten maar vertrouwen, 
dat deze buitenstaander hun belangen goed verdedigt. Men niag veilig 
aannemen, dat dit vertrouwen in de praktijk dan ook vrijwel nooit zal 
bestaan. De figuur van de representatie in de tripartite samengestelde 
raad van commissarissen is daarom maar een armzalig surrogaat voor 
medezeggenschap. 

Dit betekent echter, dat de enige weg die naar de mening van de com
missie was overgebleven, in feite geen weg is. Het probleem, hoe men de 
arbeiders medezeggenschap aan de top kan geven, is daardoor nog steeds 
een probleem gebleven, want de bezwaren die in het rapport tegen de 
andere hiervoor vermelde mogelijkheden zijn aangevoerd, snijden onge
twijfeld hout. Het lijkt er op, dat de tijd nog niet rijp is voor een aan
vaardbare oplossing van dit probleem. 

Tenslotte nog een enkel woord over de kapitaalcommissarissen. De com
missie stelt, dat in de nieuwe raad van commissarissen de aandeelhouders 
meer invloed op het ondernemingsbeleid kunnen uitoefenen, dan momen
teel veelal het geval is. Dit is een vergissing. Degenen die thans niet op 
een aandeelhoudersvergadering verschijnen, omdat zij zich als belegger 
en niet als eigenaar beschouwen, zullen in de toekomst evenmin komen. 
De aandeelhouders die dit echter wel doen en die daardoor dan wel door 
de omvang van hun aandelenbezit invloed kunnen uitoefenen op het onder
nemingsbeleid, zien zich een deel daarvan ontnomen, omdat zij in de 
nieuwe raad van commissarissen een minderheid vormen. Het feit dat in 
de gedachtengang van de commissie de raad van commissarissen een 
bredere taak heeft gekregen, verandert daaraan niets. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat hier in een voortreffelijk 
rapport op waardevolle wijze gepoogd is een bijdrage te leveren tot de 
discussie over een actueel en moeilijk probleem. Niettemin moesten de 
voornaamste voorstellen van dit rapport worden afgewezen, omdat deze 
om tal van redenen of wel in feite geen oplossing vormen, of wel tot 
onaanvaardbare consequenties leiden. Hopelijk zal dit rapport voor 
anderen echter een aansporing zijn om te trachten voor de hier aan de 
orde gestelde problemen wel aanvaardbare oplossingen te vinden. 
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De wonderbaarlijke reis van een naar het oog verjongde Eisenhower 
is wel het belangrijkste feit in de internationale ontwikkeling. Men kan 
de betekenis daarvan trachten te ontleden als strijdmiddel tegen een toch 
altijd dreigend communistisch gevaar. Men doet waarschijnlijk beter de 
betekenis af te leiden uit de algemene verhoudingen, zoals die onderling 
aan het groeien zijn. Wij willen de laatste opvatting ditmaal volgen. 

Men zal zich herinneren, dat gedurende de laatste periode van de tweede \ 
wereldoorlog de Verenigde Staten het beheersende element werden in 
de strijd tegen de asmogendheden. In het bijzonder bleek dit uit de 
machtsverhoudingen ter zee. 

Deze machtspositie bleef bewaard, ook toen de Russische agressie de 
plaats ging innemen van de nationaal-socialistische bedreiging. Deze ging 
eerst haar kracht zoeken in het communistische element, later in een 
doodgewone imperialistische expansiepolitiek. 

Daartegenover groepeerde het verzet zich in het westen in het N avo
verdrag, min of meer in bond met de Panamerikaanse unie en de Zuid
Oost-Aziatische verdragsorganisatie en soms voor een deel met de Ara
bische Liga. De staatkunde van Dulles was van deze wereldstrategie het 
middelpunt. Moskou was het middelpunt van een aanval, die tegen de 
gehele beschaafde mensheid was gericht, zodat het ideologische element, 
het communisme, het doelwit behoorde te vormen. Alles was gegroepeerd 
om de tegenstelling Moskou-Washington. Wie zich niet aan de zijde van 
Washington wenste te scharen, was automatisch ingedeeld in het kamp 
van de tegenstander. Alle bewegingen, in Oost-Azië, in het Midden
Oosten, in Afrika, in Zuid- en Midden-Amerika, werden onmiddellijk in 
hun wezen gedetermineerd door hun verhouding tot Moskou of Wash
ington. Dat was wel heel gemakkelijk, maar daarom nog niet juist. Het 
gevolg was, dat de Amerikaanse staatkunde zoveel nederlagen moest in
casseren, men denke aan het gebeuren in Zuid-Oost-Azië. Bovendien ver
vreemdde men in Washington telkens goede vrienden van zich, Frankrijk 
inzake Noord-Afrika, Nederland ten aanzien van de roverspolitiek van 
Indonesië, tenslotte Engeland en Frankrijk tegelijk in de Suezcrisis. Waar
schijnlijk is het dat de crisis om Berlijn eenzelfde gevolg zou hebben 
gehad. De leiding in de Verenigde Staten weigerde in te zien, dat er in 
de wereld eigen strevingen bestonden, die zich niet wilden laten inscha
kelen in de tegenstelling Washington tegenover Moskou. 

De staatkunde van Dulles heeft thans een einde gevonden. Na enige 
aarzeling heeft Eisenhower persoonlijk de leiding genomen. In de eerste 
plaats legt de president aan zijn staatkunde ten grondslag, dat naast het 
communisme het Russische expansionisme moet worden onderscheiden. Dat 
maakte een zeker onderling verkeer mogelijk. Vandaar dat Eisenhower 
zijn toestemming gaf tot een ontvangst van Chroestjow aan de Verenigde 
Staten, welk bezoek was voorbereid door een reis van Nixon naar Rus
land.' Onmiddellijk werd dit bezoek gevolgd door een uitnodiging van 
De Gaulle aan Chroestjow om naar Parijs te komen. Onder het regiem 
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van Dulles zou dit alles onmogelijk zijn geweest. Er begon zich weer 
diplomatiek verkeer te ontwikkelen als in de tijd der Czaren. In een vorig 
overzicht hebben wij dit uitvoerig toegelicht. 

In de tweede plaats toonde Eisenhower begrip te hebben voor de afzon
derlijke opvattingen der verschillende staten. Dat was gebleken uit zijn 
eerste reis naar West-Europa, naar Bonn, Parijs en Londen. Dit bezoek 
was voor de Amerikanen veel moeilijker dan eertijds de bliksembezoeken 
van Dulles aan allerlei hoofdsteden uit de gehele wereld, omdat Eisen
hower gebruik wilde maken van zijn persoonlijke gave, om verschillende 
inzichten tot harmonie te brengen. Dat was ook zijn kracht geweest als 
leider van de geallieerde strijdmacht tijdens de laatste wereldoorlog. Eisen
hower wist blijkbaar, dat een bundeling van zelfstandige krachten veel 
beter en krachtiger resultaat kan hebben dan een morrende of tegenstre
vende onderschikking aan een centraal gezag, zoals Washington dat bij 
de Suezcrisis had nagestreefd. 

In de derde plaats de grote reis van deze dagen. Men zal moeilijk kun
nen volhouden, dat deze alleen geschiedt om de meningen van de ver
schillende regeringen te peilen of tot eenheid te herleiden. Bij sommigen 
is dat misschien wel het geval, maar een bezoek van enkele uren als aan 
Afghanistan kan daar bezwaarlijk toe dienen. Een bezoek aan Parijs 
misschien wel, maar dan is dat het gevolg van voorafgaande besprekingen 
al of niet op het hoogste niveau en dan nog klaarblijkelijk als tegemoet
koming aan de bezwaren, die in Frankrijk zouden kunnen zijn ontstaan 
door bezoeken aan Tunis en Marokko en misschien aan Spanje. 

De reis van Eisenhower is voor alles een demonstratie van volken, die 
ondanks verscheidenheid, gelijkgezind zijn. Als zodanig is zij meer positief 
dan negatief gericht. Niettemin moet zij ook als zodanig op de communis
tische wereld een diepe indruk maken. 

Bovendien is zij een bewijs, dat de Verenigde Staten thans meer dan 
vroeger de afzonderlijke staten als zelfstandige deelhebbers zien in het 
spel der internationale machten. Ook de kleine hebben daarbij een eigen 
betekenis. Daardoor is het bezoek een eerbewijs aan elk der staten, die 
hierbij betrokken zijn. De massale hulde, die er meestal mee gepaard gaat, 
is daarvan de al of niet georganiseerde reactie van het volksbewustzijn. 
Het bezoek van Chroestjow was dit in de Verenigde Staten zeker niet. 
Men beschouwde dit als een min of meer onaangename plicht en de toe
schouwers werden meer gedreven door nieuwsgierigheid of afschuw dan 
door een streven naar huldebetuiging. 

Tenslotte accentueerde Eisenhower in zijn bezoek heel sterk, dat hij 
niet kwam ter voorbereiding van de oorlog maar tot versterking van de 
vrede. Zijn aankomst ging niet gepaard met demonstraties van vele Ameri
kaanse vliegtuigen, die zeker wel aanwezig hadden kunnen zijn en evenmin 
met indrukwekkende parades van tanks en oorlogsschepen. De bevolking 
van de bezochte landen ontving sterk, zowel door de redevoeringen als 
door de feiten, de indruk dat de sympathieke persoon van de president 
inderdaad de vrede wilde en niet een derde wereldoorlog. Dit moest te meer 
imponeren, omdat Eisenhower achter zich had de reputatie van zijn leider
schap van het westen in de strijd tegen de nationaal-socialistische tyrannie. 

Niet geheel onverwacht ontving dit alles een aanvulling bij het bezoek 
aan India. Het was te voorzien, dat het bezoek aan Pakistan gevolgd 
door dat aan India de onaangename kwestie van het omstreden Kaschmir 
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aan de orde zou stellen. Door de gemeenschappelijke bedreiging door 
China was van deze tegenstelling reeds menig scherp kantje afgeslepen. 

India echter heeft in de dagen van Dulles en daarvoor altijd geweigerd 
op wat voor wijze ook zich te laten inschakelen in de tegenstelling Moskou
Washington. India voert geen Russische politiek, al heeft men dat wel eens 
gevreesd door de pro-communistische denkbeelden die N ehroe ontwikkeld 
had in zijn geschrift De weg van India. Maar India voert ook geen pro
Amerikaanse politiek, al zal men de vredesgedachten uit het westen altijd 
wel zeer op prijs hebben gesteld. Nehroe wil een eigen Aziatische politiek, 
waarbij het zelf de leiding moet hebben. Die houding heeft men in de 
Verenigde Staten niet begrepen en misschien begrijpt men die nog niet. 
Die staatkunde volgde N ehroe bijvoorbeeld ook in zijn houding bij het 
geschil tussen Nederland en Indonesië, al mag men zeker niet aannemen, 
dat hij de onrechtmatige daden van Soekarno heeft willen goedkeuren. 

Als voorstander van Aziatische politiek kon hij natuurlijk rekenen op 
instemming bij Chi.na. In zij n streven naar het Aziatisch leiderschap vond 
hij in China een tegenstander. Vandaar dat China niet het minste bezwaar 
had, zich het ongenoegen van India op de hals te halen door de aanvallen 
op Tibet, die de verovering van dit land van de stilte inluidden en het 
overschrijden van de grenzen van China zowel aan het oosten als aan 
het westen van de gemeenschappelijke grens. Misschien heeft Eisenhower 
zich in dit opzicht vergist. Hij schijnt namelijk van India de verklaring 
te hebben willen ontvangen, dat het in de strijd tegen het wereldcommu
nisme zijn derde-weg-houding zal opgeven. Daarmede zou Eisenhower 
het conflict tussen India en China verkeerd hebben geanalyseerd. Voor 
India is het geen aanval van een communistische mogendheid, die daarbij 
op steun hoopt van Moskou, maar van een mede-Aziatische staat, die 
aan India de leiding in de Aziatische zaken betwist. Vandaar dat India 
gaarne in enige vorm steun wil ontvangen van de Verenigde Staten en 
dat het ook wel bereid is wederkerig steun te verlenen, maar het wil zich 
niet geheel laten inlijven in het anti-communistische blok. Eisenhower 
werd dus ontvangen met nog meer praal dan waar ook, maar in dit op
zicht heeft Eisenhower zijn doel gemist. Wat overigens wel te voor
zien was. 

Natuurlijk droeg het bezoek aan de jonge staat Tunis zuiver een 
spectaculair karakter. Besprekingen zullen er nauwelijks gehouden zijn. 
Ongetwijfeld heeft echter het bezoek indruk gemaakt in geheel Afrika, 
vooral omdat van Tunesische zijde uitdrukkelijk is gewezen op de hulp, 
die de Verenigde Staten aan Tu.nis hebben verleend na het verkrijgen 
van de zelfstandigheid. De opmerkingen van Bourguiba over het vooraf
gaande koloniale beheer zal men dan wel vergeten. 

Natuurlijk moest Eisenhower zich in Tunis beperken, omdat het een 
oud protectoraat van Frankrijk is en nog altijd de Algerijnse kwestie on
opgelost is. Vandaar dat het bezoek aan Frankrijk, aansluitend aan vroe
gere besprekingen wel zeer belangrijk kan worden. 

De president is aangekomen juist toen de besprekingen in de Navoraad 
geëindigd waren. Ook hierbij speelde Frankrijk een rol, die het meest 
de aandacht heeft getrokken. Dit hing samen met de kritiek, die in de 
centrale defensiekringen op het Franse aandeel aan de Navostrijdkrachten 
was uitgebracht. Het is met de Franse strijdmacht altijd een moeilijk geval. 
In andere landen staat de democratie altijd ietwat huiverig tegen een te 
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sterk leger. Bij De Gaulle is het leger echter het middel tot het verkrijgen 
van Frankrijks dominerende plaats op het vasteland in Europa. Vandaar 
dat De Gaulle nooit zijn strijdmacht onder vreemde leiding kan stellen. 
Zelfs zijn Middellandse-zeevloot zal nooit onttrokken mogen worden aan 
het nationale bevel. 

Door deze politiek wordt natuurlijk de eenheid in bevelvoering zeer 
verzwakt. In het slot-communiqué kon dan ook niet gesproken worden 
van enige gemeenschappelijke beslissing in het geschil, waarbij Frankrijk 
geheel alleen staat tegenover alle andere leden van de Navo. Men heeft 
slechts besloten, dat de ministers en de permanente vertegenwoordigers 
van de verschillende landen de vraagstukken zullen overwegen, een rapport 
zullen opstellen en dit als onderwerp van bespreking in een nieuwe ver
gadering van de raad zullen indienen. 

De Navoraad heeft wel enkele onderwerpen voor het topgesprek weten 
vast te stellen. Het zijn de ontwapening, de Berlijnse kwestie, maar alleen 
als onderdeel van het gehele Duitse vraagstuk, de algemene betrekking 
tussen oost en west en tenslotte de hulp aan onontwikkelde gebieden. 

In Frankrijk staat Eisenhower dus haast voor een bovenmenselijke 
taak. Hij zal slechts tot een oplossing kunnen komen, indien hij getrouw 
aan de opzet van zijn reis de nadruk blijft leggen op het zelfstandig ka
rakter van alle staten, om die staten dan met hun doeleinden te bundelen 
tot een groot doel, het behoud van de wereldvrede. 
18-12-'59. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. MR. I. A. DIEPENHORST, Christelijke Politiek. Uitg. 
J. H. Kok N.V. Kampen, 1958. Prijs geb. f 10.50. 

Er zijn boekbesprekingen, die de schrijver zelf aanvankelijk niets dan 
bemoediging en vreugde verschaffen, terwijl dan aan het slot een 
"máár ... !" komt, dat de bot vergalt. Het kwam mij verkieslijker voor, 
dadelijk aan het begin een drietal bezwaren te noemen, om daarna alle 
aandacht te schenken aan wat ik in dit van veel eruditie getuigende boek 
waardeer. 

Mijn eerste bezwaar heeft betrekking op de stijl. In zijn enigszins 
archaiserende manier van schrijven bedient de auteur zich herhaaldelijk 
van korte, inleidende hoofdzinnetjes met in hoofdzaak formele functie, 
gevolgd door een afhankelijke zin. Belangrijk is, dat... ; Voorop zij 
gesteld, dat. .. ; Het ware 1) verkeerd, te menen. . . ; Hoe men ook kieze, 
het ware noodlottig ... ; Generaal aanvaard werd, dat ... ; Toch sta 
voorop, dat... ; Het zou een illusie zijn te menen, dat... ; Het is als 
een winst te boeken, dat... Deze en dergelijke wendingen, die bijna 
hinderlijk veel voorkomen, kunnen moeilijk als een enkel stilistische eigen
aardigheid worden beschouwd. Dan zou men ze hoogstens in een noot 
signaleren. Maar zij zijn naar mijn mening te beschouwen als een be-

1) De cursiveringen in deze kritiek zijn altijd van mij, H. A. 
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hoef te, om de directe, persoonlijke, onmiddellijk duidelijke beslissing te 
vermijden. 

Prof. dr. J. Huizinga schrijft in zijn boek over Erasmus, dat deze 
humanist een sterk besef had "van het onbepaalbare van den grond van 
alle dingen", en dat zijn reserves mede voortkomen "uit het ontzag voor 
de ambiguïteit 2) van al het bestaande". "Wanneer Erasmus zoo dikwijls 
schijnt te zweven over de grenzen van ernst en spot, wanneer hij bijna 
nooit een afdoende conclusie geeft, dan is dit niet enkel omzichtigheid 
en vrees om zich te compromitteeren. Hij ziet overal de nuance, het 
verglijden van de beteekenis der woorden." 

Prof. Diepenhorst is geen geestverwant ~ Erasmus. De vergelijking 
heeft alleen betrekking op het formele element. Maar toch, het komt her
haaldelijk voor, dat prof. Diepenhorst, ook als de vraag een duidelijk 
antwoord schijnt te vorderen, volstaat met een formulering van zijn ant
woord, waarin de resoluutheid ontbreekt. 

Wanneer in het hoofdstuk over de staatsopvatting der A.R. Partij 
de Bijbelse gegevens betreffende de overheid ter sprake komen, lezen wij 
naar aanleiding van Romeinen 13 en 1 Petrus 2: "Misschien is het niet 
gewaagd te verdedigen, dat wat hier over de met het zwaard toegeruste 
overheid wordt gezegd, noodzakelijk onderstelt een gemeenschap, een 
door dwang bijeengehouden gemeenschap van regeerders en geregeerden." 

Iets later komt ter sprake de vraag, of de staat een scheppingsordening 
of een zondeordening is. Welnu - "het is ongewenst", de staat een 
scheppingsordening te noemen. Onder meer, omdat het dan ook "vrij 
bezwaarlijk lijkt", recht te laten wedervaren aan in de historie door 
hem ondergane veranderingen. "Het is al evenmin aanbeVelenswaardig" 
de staat een zondeordening te noemen. Moet de christelijke partij uit
spreken, dat de staat gebonden is aan Christus' x:egiment; kan zij uit
spreken in haar beginselverklaring, dat de overheden regeren door Chris
tus, aan Wie alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde? "Goed 
verdedigbaar lijkt de opvatting, dat de erkenning van de soevereiniteit 
Gods de eigenaardigheid van het staatsgezag, of, anders uitgedrukt, het 
goddelijk recht der overheid genoegzaam tot uitdrukking brengt." 

De hier door mij gesignaleerde methode van formulering hangt samen 
met tijd en situatie. Het is een kenmerk van onze tijd, dat het "gesprek" 
in de plaats komt van het "debat". Bovendien is er in eigen kring een 
duidelijke reactie tegen de forse en besliste manier van sprekef,1 van de 
vorige en vooral van de vóór-vorige generatie. Daarvan is dit boek een 
symptoom. Maar slechts tot op zekere hoogte, zoals ik nader hoop aan 
te tonen. 

Mijn tweede bezwaar hangt met het eerste samen. Het spreekt vanzelf, 
dat in dit boek met zijn terreinverkenningen in alle richtingen vele op
vattingen en stellingen na toetsing worden verworpen. Maar het is, alsof 
die af te wijzen stellingen en opvattingen zo eens beweerd zijn door een 
of andere "men". Bijna stelselmatig vermijdt de schrijver, te zeggen tegen 
wie hij het heeft. Dat kan een belemmering zijn voor de lezer, om zich 
nader te oriënteren. Het belet in elk geval formeel de aangevallene, om 
zich met verweer te melden. Want hij is nergens genoemd of aangewezen. 
Er is alleen over een "gevoelen" gesproken. 

2) Dubbelzinnigheid. 
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Op blz. 102 staat: "Sommigen brengen tegenwoordig de staat ook 
in verband met de engelenwereld, of toegespitst, met de demonen in 
verband, op tot dusver wankele basis." En in een noot wordt daaraan 
toegevoegd: "De machten van Romeinen 13 kunnen niet als bovenaardse, 
als engelenmachten worden beschouwd, omdat het bijbelse Grieks voor 
deze machten genoemde betekenis nooit en het niet-bijbelse Grieks deze 
betekenis zelden kent; ook is een dergelijke verklaring nooit door de oude 
kerk geboden." 

Wie deze losse vermelding met de daaraan toegevoegde noot leest, 
heeft er geen flauw besef van, dat het hier gaat om een uiterst merk
waardige opvatting van Kar! Barth, die op het voetspoor van Günther 
Dehn de "machten" uit Romeinen 13 als "engelenmachten" verstond, 
en deze gedachte aangreep, om een soort van christologische staatsleer 
op te bouwen, uitermate speculatief, en waarvan het exegetisch funda
ment zó onder de kritiek is bezweken, dat Barth er niet meer op terug 
schijnt te komen. Maar de door mij geciteerde zin heeft als blote ver
melding van wat sommigen tegenwoordig doen, slechts een geringe feite
lijke waarde. Hij zou eerst waardevol worden, wanneer werd aange
wezen - en de schrijver was daartoe zonder twijfel in staat 1 - hoe 
de theorie omtrent de "engelenmachten" een plaats had gekregen in een 
poging om te komen tot een christologische staatsleer. Nu staat zij er 
los, zonder verband. 

Op dezelfde wijze komen er min of meer losse, incidentele mededelingen 
voor over wat men, of een enkele schrijver, of sommigen hebben gezegd, 
of ook wel, in de lijdende vorm, wat wel eens is betoogd, terwijl het voor 
de enigszins ter zake kundige lezer duidelijk is, dat er in het voorbijgaan 
een aanval wordt gedaan op een studie van Dooyeweerd, een conceptie 
van Van Ruler, een theorie van Kuyper of een bewering van Van Niftrik, 
of een uiting van andere binnen- of buitenlandse schrijvers. 

En daarmee kom ik tot mijn derde bezwaar. Prof. Diepenhorst is een 
belezen man. En hij heeft grote aandacht voor het detail. Hij heeft 
een arsenaal van "bijzonderheden". Nu ben ik bepaald niet van mening, 
dat "grote lijnen" en "bijzonderheden" een tegenstelling -vormen. Maar 
wel kan men zijn betoog zo larderen met anecdotische bijzonderheden, 
dat het vermoeiend wordt. En dat is hier en daar bepaald het geval. 
De pikante citaten worden dan tot beweeglijke reclamelichten boven een 
winkelstraat, die het rijden vermoeiend maken en het overzicht van de 
weg belemmeren; 

Maar de weg is er wel. En de schrijver heeft hem heel duidelijk voor 
zichzelf geprojecteerd. En daarmee kom ik tot een van de voornaamste 
verdiensten van het boek. Het is geschreven naar een vast en goed door
dacht plan en dat plan wordt zichtbaar, als we een weinig van het struik
gewas, dat ons hinderde, hebben opgeruimd. 

De schrijver begint met een kort hoofdstuk "Aangevochten staat
kunde", waarin geconstateerd wordt, dat de politiek in diskrediet is ge
raakt. In het Westen is politiek niet denkbaar zonder politieke partijen, 
en daaraan is het tweede hoofdstuk gewijd. Het derde gaat over het 
bestaansrecht en de betekenis van principiële partij formatie en het vierde 
hoofdstuk spitst die principiële fundering toe, zodat de christelijke partij-
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formatie aan de orde komt. En dan is in het vijfde hoofdstuk de Anti
Revolutionaire Partij aan de orde, als een geval, een voorbeeld van 
christelijke partij formatie. Een principiële partij, een christelijke partij, 
de Anti-Revolutionaire Partij heeft een partij program, en zo is het vol
komen logisch, dat het zesde hoofdstuk het a.r. partij program bespreekt. 
Uit dat program blijkt de reformatorische gezindheid en daarom is er 
aanleiding tot het behandelen van de vraag, in hoeverre samenwerking 
met andere partijen, die niet zulk een grondslag hebben, mogelijk en 
aanvaardbaar is. Dit hoofdstuk heeft een toenemende actualiteit, nu de 
vraag nadrukkelijker wordt gesteld in Nederland, Of er nauwere samen
werking tussen reformatorisch-gezinden en roooms-katholieken in de poli
tiek gewenst is. Dan keert de schrijver terug tot het a.r. beginselprogram 
en ontwikkelt zijn gedachten over de staatsopvatting van de A.R. Partij. 
Geen ogenblik wordt voet gegeven aan de onjuiste voorstelling, dat de 
antirevolutionairen voorstanders zijn van een neutrale staat. Zij kiezen 
voor de christelijke staat. Maar is zulk een staat praktisch te verwerke
lijken? Daarover handelt het negende hoofdstuk in het algemeen. En 
dan komen tweemaal twee hoofdstukken, die meer in bijzonderheden af
dalen; twee over maatschappelijke en economische vragen; twee over 
vraagstukken van onderwijs en cultuur. Vervolgens gaat de schrijver 
over op de internationale politiek en behandelt haar weer in twee hoofd
stukken, eerst meer algemeen en dan bijzonder de militaire kwestie. Het 
slothoofdstuk, dat tot titel heeft Op het scherp van de snede, biedt na
beschouwingen en conclusies. Zo is het geheel weloverwogen en logisch 
van bouw. 

En als ik nu aandacht schenk aan de binnenkant van het bouwwerk, 
dan waardeer ik bovenal het zeer voorzichtige en verantwoorde schrift
gebruik. 

Bij het bestuderen van dit werk van prof. Diepenhorst heb ik nog 
eens nagelezen Droom en Gestalte, een discussie over de theologisçhe 
principes in het vraagstuk van christendom en politiek door dr. A. A. 
van Ruler (1947). Dat boek vertoont hier en daar een genialiteit, die men 
bij prof. Diepenhorst vergeefs zoekt. Maar het is een genialiteit in de 
speculatie. Het geheel is een wijsgerig speculatief bouwwerk over be
grippen als theocratie, soms speels soms agressief; het is even diep als 
eenzijdig. Maar men kan zich niet onttrekken aan de constatering, dat 
de schrijver in zijn vaart hier en daar een Bijbels gegeven oppikt, om 
het als een medaille aan zijn vaandel te hechten. 

Prof. Diepenhorst is veel voorzichtiger, veel bescheidener. Als iets 
hem afschrikt, dan is dat het gevaar, te pogen uit de Bijbel te veel te 
bewijzen en teksten te hanteren als theses. Dat de theocratie gebonden 
is aan de oudtestamentische bedeling, dat Paulus en Petrus schreven 
onder een heidens regime, het is hem terdege bekend, en hij houdt er 
ernstig rekening mee. 

Het is mij voorts een vreugde, te kunnen constateren, dat prof. 
Diepenhorst op alle hoofdpunten voor het a.r. beginsel en beleid tot een 
positieve conclusie komt. Hij weegt soms lang, zijn keus schijnt wel 
eens meer gedaan te zijn na een langdurige studie van het gedrag van 
de evenaar bij het wegen van voor en tegen, maar ten slotte klinkt toch 
zijn pro. En hij kiest daarmee ook met beslistheid voor de christelijke 
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partij formatie, niet als een noodoplossing of als een tijdelijk isolement, 
maar als het volgen van de koninklijke weg. Het is juist mede daarom, 
dat prof. Gerbrandy hem de handschoen heeft toegeworpen. Prof. Diepen
horst heeft daarbij zijn best gedaan, de tegenstander het volle pond te 
geven. Soms gaat hij met hem twee mijlen, om des te duidelijker te 
kunnen zien, dat daarna de weg, hoe gebaand hij eerst scheen te zijn, 
toch vastloopt. Maar hij aarzelt ook niet, kras en duidelijk zijn positie 
te bepalen en daarin is hij op zijn best. Dan is het, alsof hij van het 
al maar overwegen van het voor en tegen opeens een andere, een diepere 
en volle toon aanslaat. Zo op blz. 200: 

"Het gaat om de verantwoorde en verantwoordelijke samenleving, 
de maatschappij die geen ophefbaar onrecht bestaan, geen te lenigen 
nood bij de voortduur ellende aanrichten laat; die zich niet aan 
vreemde, tenslotte met geen mogelijkheid te stuiten machten uit
levert; die tracht zich te richten naar de geest van het evangelie. 
Dit brengt tot afwijzing van die stromingen, welke al dan niet ook 
politiek getint, het bestaande ongeveer aan zijn vrije maatschappelijke 
ontwikkeling willen overgeven of slechts tot zeer incidenteel ingrijpen 
van overheidswege bereid zijn. Hoeveel er ook in het liberalisme 
te bewonderen zij - wie vindt de vrijheidsgedachte onaantrekkelijk? 
- hoezeer het zich van zijn zuiver revolutionaire oorsprong in een 
gematigder bedding heeft laten leiden, in welke mate het zich voor 
religieuze beïnvloeding heeft willen openstellen, het is ook sociaal 
en economisch vanuit christelijk standpunt onaanvaardbaar. In zijn 
individualistische zaken-ethiek openbaart zich de menselijke eigen
wettelijkheid, in zijn maatschappelijk vooruitgangsgeloof het gemis 
aan zondebesef, in zijn economisch optimisme zijn de vrije teugel 
vieren aan eigenbelang en winstmotief, de miskenning van een breuk 
in het bestaan en de onderschatting van het egoïsme, dat ten diepste 
van gemeenschapszin niet horen wil." 

Ik zou niet graag prof. Diepenhorst nazeggen, dat er veel in het 
liberalisme te bewonderen valt en daarbij speciaal aan de vrijheidsge
dachte herinneren, maar overigens, hier is tenslotte toch een duidelijke 
en zeer besliste keus. En die duidelijkheid en beslistheid wordt uiteindelijk 
op alle kardinale punten openbaar. Vandaar mijn "tot op zekere hoogte" 
aan het slot van het eerste van mijn bezwaren. 

Op alle kardinale punten; dus ook op schoolgebied. Al meent de 
schrijver m.i. ten onrechte, dat het stijgende verzet tegen urgentiever
klaringen voor nijverheidsscholen een kwestie is van wat "oud zeer" uit 
de schoolstrijd; al heeft hij te weinig het besef, dat er een nieuw en breed 
offensief begint los te komen tegen het bestaansrecht van het christelijk 
onderwijs, zijn eigen keuze is volkomen duidelijk en hij ziet de positie 
van de A.R. Partij, zoals wij die zien en allen samen trachten te beleven: 
"het behartigen van het christelijk onderwijs is de A.R. Partij niet een 
zaak van dorre programletters, maar veeleer een fel voor haar bewustzijn 
levende blijvende opdracht." 

In zijn hoofdstuk over het schoolvraagstuk komt de schrijver na uit
voerige verkenningen tot een duidelijke conclusie. In het hoofdstuk over 
het oorlogsvraagstuk is het juist anders. Daar staat het wel voor hem 
vast, dat de overheid het recht heeft de vrijheid van het volk met de 
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wapenen te verdedigen, maar al verder verkennende in eigen tijd, vooral 
lettende op de atoomwapen en, groeit het aantal vraagstukken en ten 
slotte komt de auteur niet veel verder dan de conclusie, dat een ja ten 
opzichte van bewapening nog verdedigbaar is, dat een neen zonder meer 
roekeloos kan zijn, terwijl de vraagstukken morgen anders kunnen liggen. 
Het is het enige hoofdstuk; dat eindigt in aarzeling, voorzover het een 
aanwijzen van de thans te volgen gedragslijn betreft. Maar wie zich in 
de ernst van het moderne oorlogsvraagstuk verdiept, komt hier niet 
spoedig tot een verwijt, al zijn zijn eigen conclusies anders. 

Zo heeft prof. Diepenhorst ons in zijn studie veel geboden. Hij leidt 
ons rond in een huis met een aantal vertrekken. Wij zijn er eerder ge
weest en veel is ons er bekend. Maar zijn eruditie maakt het mogelijk, 
dat hij in elke kamer een belangwekkende en aan materiaal rijke voor
dracht houdt. Zo is het een leerzaam boek, een voorzichtig boek, een 
deskundig boek. 

En naast dit boek is er plaats voor een ander boek. Misschien van prof. 
Diepenhorst, misschien van een ander. Een boek over de architectuur van 
het gehele huis. Aan de hand van één thema: gezag en vrijheid. Dat 
thema ontwikkeld vanuit de geest en de kracht van de reformatie. En 
dus christelijk-historisch. Dat thema toegepast op de grote, wereldbe
heersende moderne tendenties, die het gezag verorganiseren en de vrij
heid verhumaniseren. En dus anti-revolutionair. Zulk een boek zou ook 
polemisch moeten zijn. Het zou in zijn compositie en zijn getuigende 
kracht dichter bij Ongeloof en Revolutie staan dan dit werk; het zou in 
zijn probleemstelling wijsgeriger zijn en in zijn gerichtheid op de toe
komst profetischer. Maar zo'n boek hebben we niet, noch van deze 
schrijver, noch van een ander. En als het er komt, dan zal nochtans 
dit werk van prof. Diepenhorst zijn eigen waarde behouden. H. ALGRA 

DR. J. J. BUSKES, Hoera voor het leven. Uitgave De Brug 
- Djambatan N.V., Amsterdam 1959. 299 bladzijden. 
Prijs f 11.50. 

Er is een boek verschenen, dat in onze kring de aandacht verdient. 
Het is een autobiografie van dr. Buskes. 

De compositie van deze autobiografie is origineel. De auteur geeft 
namelijk in een groot aantal korte hoofdstukken schetsen van vele voor
aanstaande persoonlijkheden en belangrijke gebeurtenissen uit het N eder
landse staatkundige, culturele en kerkelijke leven. Dr. Buskes beschrijft 
deze mensen zoals hij ze heeft ontmoet; hij geeft daarbij typeringen van 
personen en gebeurtenissen die in zijn leven een rol hebben gespeeld, 
maar - en dat is mede het boeiende van dit boek -, niet in zijn leven 
alleen, doch in het leven van duizenden, ook van vele antirevolutionairen. 
Ik behoef slechts de namen te noemen van A. Kuyper, H. Bavinck, A. 
Anema, F. W. Grosheide, H. H. Kuyper, J. Donner, G. Brillenburg 
W urth, om aan te tonen dat bekende figuren uit de gereformeerde en 
antirevolutionaire kring in zijn beschouwingen worden betrokken. Daar
naast komen wij personen tegen als Karl Barth, Kohlbrugge, Noordmans, 
Kraemer, Banning, Stufke.ns, Fedde Schurer. Ook worden ons, altijd 
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kort, in hoogstens enkel~ bladzijden, uiteraard in de kleuren van dr. 
Buskes, geschilderd: de N.C.S.V., de kwestie Geelkerken, de discussie 
met dr. A. de Wilde over de vrijzinnigheid, alsmede politieke kwesties 
zoals de N.S.B., de C.D.U., de doorbraak, het pacifisme, de Indische 
kwestie, het rassenvraagstuk, de minder ontwikkelde gebieden. 

Door deze compositie is het een levend, een boeiend, eigenlijk zelfs 
een spannend boek geworden. Zulks te meer, omdat dr. Buskes met dit 
boek opnieuw bewijst waarlijk geen vreemde te zijn in de gereformeerde 
en antirevolutionaire kring. 

Hij is opgevoed in een stijlvol, klassiek gereformeerd milieu, waaraan 
hij de beste herinneringen bewaart. Kenmerkend is, dat hij in dit verband 
de Groningse hoogleraar W. J. Aalders citeert: "Het gereformeerde leven 
is, wanneer het gaaf is, voornaam en aristocratisch in nobele stijl. Maar 
als het niet gaaf is, is het jammerlijk zwak, vulgair, plat en uiterst ge
vaarlijk" (blz. 6). \ 

Dr. Buskes was student aan de V.U., leerling van Kuyper en Bavinck. 
"Voor Kuyper heb ik bewondering gehad, maar ik ben zijn leerling nooit 
geweest, feitelijk niet en principieel niet. Ik heb Kuyper nooit waarlijk 
liefgehad. Ik heb dat niet gekund. Bavinck heb ik bewonderd en liefgehad 
en ik ben zijn leerling geweest, feitelijk en principieel. Hij heeft mij ge
vormd en geleid op nieuwe wegen. Hij heeft mij op die nieuwe wegen 
voortgestuwd, vanuit de kracht van het oude geloof. De spanningen, die 
dit in zijn leven bracht, zijn ook uit mijn leven nooit meer verdwenen. 
Het verdwijnen van die spanningen zou immers betekenen: óf het prijs 
geven van de moderne cultuur óf het verlies van he"t oude geloof" (blz. 35). 

De jonge Buskes deed in die jaren volop mee met het studentenleven 
aan de Vrije Universiteit. "Zowel bij de begrafenis van Kuyper als bij 
die van Bavinck werd de baar gedragen door studenten van de Vrije 
Universiteit. In beide gevallen behoorde ik tot die studenten" I (blz. 37). 

Natuurlijk komt Karl Barth ter sprake. 
Het is interessant bij dr. Buskes te lezen op welke wijze de opvattingen 

van deze theoloog, welke later zulk een invloed in de Nederlandse samen
leving zouden uitoefenen, in Nederland zijn geïntroduceerd. Het gebeurde 
toen dr. Buskes nog aan de Vrije Universiteit theologie studeerde. Enkele 
studenten, leden van de N.C.S.V., bezochten een conferentie in Dene
marken. Een van de leden der delegatie, de student Stufkens, later een 
bekende figuur in de P.v.d.A., maakte op de terugweg in Duitsland kennis 
met Karl Barth. Hij bracht de Römerbrief mee naar huis (blz. 82). "Men 
realisere zich de situatie", schrijft dr. Buskes: "wij lazen en herlazen 
de Römerbrief, toen nog geen enkele theologische hoogleraar in Nederland 
- geen dogmaticus en geen exegeet - het boek kende... Het was 
waarachtig geen licht verteerbare kost. Wij hadden echter het gevoel aan 
te zitten aan een feestmaaltijd en we werden bevrijd van de alternatieven, 
die zich tot dat ogenblik als onontkoombaar aan ons hadden opgedrongen" 
(blz. 78). Tekenend voor de situatie is, hetgeen dr. Buskes vervolgens 
van een antirevolutionair politicus citeert, die, toen Barth in 1926 voor 
het eerst naar Nederland kwam, schreef: "het is opmerkelijk, dat men 
een Barth hierheen haalt, om van hem te leeren, hoe weinig men met 
hem vordert, in plaats van tot hem te zeggen: kom gij liever als een 
leerling zitten aan de voeten van de gereformeerde godgeleerden hier, om 
de eerste beginselen van de gereformeerde belijdenis te leeren ... Als een 
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man als Barth voor de synode van Assen kwam te staan, om te zeggen: 
ik heb een boodschap aan u, dan denk ik, dat hij ten antwoord zou 
krijgen: dat kan wel waar wezen, maar wij hebben eerst een boodschap 
voor u, omdat wij gehoorzaam willen buigen voor de vastigheid der 
Schrift". Niet zonder enige wrangheid voegt dr. Buskes hieraan toe: 
"Dat Barth voor de gereformeerden onaanvaardbaar was, begrepen wij 
volkomen, maar de wijze waarop zij over Barth schreven, maakte ons 
wild. In hervormde kring was het niet anders" (blz. 83-84). 

Maar dr. Buskes heeft niet alleen onder de invloed gestaan van de 
gereformeerde kring of van Kar! Barth. Daarnaast voelde hij zich zijn 
leven lang verbonden met tal van personen van de meest uiteenlopende 
levensrichting. Het is daarbij merkwaardig op te merken, dat hij in zijn 
critische houding tegenover de vraagstukken van zijn tijd en voor de 
oplossing daarvan, steeds weer te rade gaat... eigenlijk bij iédereen. 
Dat geeft een merkbare spanning aan zijn boek, daar van bladzijde tot 
bladzijde blijkt, dat hij gedreven wordt door de zucht géén compromis aan 
te gaan, doch radicaal zijn christelijke overtuiging te beleven. Maar hoe 
die overtuiging te beleven in de actualiteit van de kerkelijke, de nationale 
en de internationale vraagstukken? Het blijkt niet mogelijk binnen de 
gereformeerde kring, het blijkt niet mogelijk binnen de gevestigde christe
lijke organisaties. Maar óók de P.v.d.A. spaart hij later zijn critiek niet. 

Hij is socialist, hij is overtuigd antimilitairist, hij is lid van het Sociaal 
Democratisch Centrum, de oppositionele groep in de P.v.d.A. Maar hij 
is óók de evangelist, die in het Amsterdamse concertgebouw debatteert 
met de voorzitter van de communistische partij over het onderwerp: 
Christus of Lenin, die nog steeds regelmatig in het Amsterdamse Carré 
aan buitenkerkelijken het Evangelie verkondigt. 

Dr. Buskes beschrijft een andere wereld, dan waarin de antirevolutio
nairen doorgaans verkeren, een wereld welke ons niet altijd even con
creet voor ogen staat. Het is deze wereld waaruit de doorbraak is voort
gekomen. Voor het verstaan van het complex van factoren, welke op 
politiek vlak tot de doorbraak hebben geleid, voor het verstaan van de 
levenshouding van de voorstanders van de doorbraak, voor het verstaan 
van de sfeer in die kring, waarbij het niet meer alleen gaat om de keuze 
voor of tegen een christelijke organisatie, maar waarbij het gehele gerefor
meerde leven - en nu bedoel ik gereformeerd niet in de strikt kerkelijke 
zin - op de helling komt, is het boek van dr. Buskes instructief. Het is 
één doorlopend critisch getuigenis van iemand die de antirevolutionaire 
kring vaarwel heeft gezegd, maar deze kring metterdlmd nooit vergeten 
is. En - dat moge ik er aan toevoegen - blijkbaar in staat is, ondanks 
de scherpe toon welke hij soms voert, over de gehele linie genomen wel 
critisch, maar niet rancuneus over deze kring te schrijven. In aanmerking 
genomen de levensgang van dr. Buskes en de plaats, welke hij tegen
woordig inneemt, naar mijn overtuiging een niet geringe prestatie. 

W. C. D. HOOGENDIJK JR. 



DE WEG NAAR EEN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE 
POLITIEKE PARTIJ *) 

DOOR 

H. VAN DER LAAN, philos. drs. 

Sinds de parlementaire democratie haar intrede heeft gedaan in de 
westerse samenleving, met het gevolg dat de burgers via het door hen 
gekozen parlement controle kunnen uitoefenen op de regering, is politieke 
partij formatie een levensnoodzakelijkheid geworden om invloed op het 
beleid te verkrijgen. In Nederland heeft deze partijgroepering zich - ook 
wat de christenen betreft - voltrokken van uit het religieuze uitgangspunt. 
Zo hebben in de loop van de geschiedenis verschillende protestantse 
partijen hun intrede in de Staten-Generaal gedaan, van welke de Anti
Revolutionaire Partij, de Christelijk-Historische Unie en de Staatkundig 
Gereformeerde Partij zich continu hebben gehandhaafd, al is het dat de 
invloed met name van de A.R Partij op het Nederlandse volk afneemt. 
Deze teruggang is voor menigeen de aanleiding geweest te streven naar 
één protestants-christelijke partij, waarbij men vooral het oog heeft op 
het samengaan van A.RP. en C.H.U., teneinde een krachtig christelijk 
eenheidsfront te vormen tegen de toenemende ontkerstening en de opdrin
gende macht van Rome. Uiteraard heeft zulk een eenheidsstreven weinig 
zin, wanneer de grond hiervoor gezocht wordt in bovengenoemde negatieve 
houding en een beroep op de eenheid van politiek en religieus beginsel 
slechts een frase is, waarvan de inhoud niet nader wordt onderzocht. 

Nu wil dit referaat een bijdrage zijn voor laatstgenoemd onderzoek, 
waarbij wij ons beperken tot A.RP. en c.H.u., als de belangrijkste 
protestants-christelijke groeperingen in ons volksleven. 

In verband hiermee is het noodzakelijk een onderzoek in te stellen 
naar het ontstaan van beide partijen, de toenaderingspogingen c.q. af
wijzing van enige toenadering, zowel vóór als na de tweede wereldoorlog, 
een kritische beoordeling te geven van de beginselprogramma's en tenslotte 
de weg aan te wijzen naar één christelijke partijformatie. 

I. Het ontstaan van beide partijen 
De vader van de antirevolutionaire of christelijk-historische richting 

is de historicus en politicus Groen van Prinsterer, die onder invloed van 
het Réveil en de bestudering van het calvinisme in Nederland in de 16e 
en 17e eeuw, kwam tot het stellen van het Evangelie tegenover de Revolutie 
die hij in haar grondstellingen van vrijheid en gelijkheid, de volks
soevereiniteit, maatschappelijk verdrag en conventionele herschepping, de 

*) Referaat, gehouden op een bijeenkomst van ARJOS en C.H.J.G. op 18 november 
1959, te Dordrecht, onder de titel "De weg naar een christelijke politieke partij". 



342 DRS. H. VAN DER LAAN 

omkering noemde van denkwijze en gezindheid in geheel de christenheid, 
uitkomend in de leus ni Dieu, ni maître 1). Groen noemde zich issu de 
Calvin, enfant du Réveil. Het Réveil, dat nadruk legde op het persoonlijk 
geloof en de individuele mens, gaf aan het denken van Groen een indivi
dualistische trek, waardoor hij niet kwam tot een krachtig organisatorisch 
optreden. Verder onderging hij invloed van de Historische school met 
haar gedachte van de eigen volksgeest en de historische groei van de 
staatsinstellingen, die men wel mocht verbeteren in aansluiting aan dat 
historisch gewordene, maar niet revolutionair omver werpen. Als ken
bronnen der waarheid beschouwt Groen de openbaring, de geschiedenis; de 
wijsbegeerte en de algemene overeenstemming 2), maar in feite hebben 
alleen de eerste twee kenniswaarde. "Er staat geschreven, er is geschied" 
is zijn kernspreuk waarbij de geschiedenis niet naast de openbaring staat 
maar in het licht van de openbaring, die de grondslagen van recht en 
zedelijkheid, van gezag en vrijheid wijst 3). De geschiedenis is dan de ver
werkelijking van ideeën in het kader van de strijd tussen Godsrijk en 
Satansrijk. Behalve de ideeën, beginselen, denkbeelden, theorieën, be
grippen, geest van de tijd enz. als resultaat van de bewuste activiteit van 
de mens 4) treden natuur en tijd op als constituerende factoren in het 
historisch gebeuren 5). Dit historische en onveranderlijke wezen der dingen 
is gegrond in de ordening van God en vormt de grens voor menselijke 
willekeur 6). Hiervan uitgaande schrijft Groen zijn Ongeloof en Revolutie, 
dat een getuigenis wil zijn van een evangeliebelijder. 

De erfenis van Groen wordt overgenomen door Abraham Kuyper, die 
Groen leider iure suo had genoemd. Deze organiseerde met enkele anderen, 
onder wie De Savornin Lohman, de antirevolutionaire of christelijk
historische partij, die als norm voor het staatsleven de goddelijke open
baring aanvaardde, en in aansluiting aan de historie van ons land de 
christelijke beginselen ingang wilde doen vinden 7). 

De partij zelf was opgebouwd uit kiesverenigingen, waarvan de leden 
met het program van beginselen moesten instemmen. De verhouding 
tot de kamerleden was een zedelijke 8), zodat de kamerclub niet geregeerd 
werd of mocht worden door de partij. Tot 1890 is de samenwerking 
volgens Lohman goed geweest, maar sindsdien begon Kuyper de partij in 
een bepaalde richting te drijven 9). Twee bezwaren komen dan bij Lohman 
op: in de eerste plaats heeft hij bezwaar tegen de leiding van Kuyper, 
die autocratisch wordt en van uit De Standaard de partij, de kamerclub 

1) G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, een reeks historische voor
lezingen, 2e druk 1868, nieuwe uitgaaf, bewerkt door dr. H. Smitskamp, 1951, blz. 21. 

2) In Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd, 
1834, geciteerd bij H. Smitskamp, Groen van Prinsterer als historicus, 1940, blz. 32. 

3) Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, blz. 31. 
4) H. Smitskamp, t. a. p. blz. 51, "de uiterlijke, materiële gebeurtenissen verhouden 

zich tot de ideeën als de practijk tot de theorie". 
5) H. Smitskamp, t. a. p., blz. 63. 
6) H. Smitskamp, t. a. p., blz. 65, 67, 68/9. 
7) Program van beginselen, artikel I-V. 
8) Artikel VIII. 
9) Jhr. dr. A. F. de Savornin Lohman, Bijdragen tot de geschiedenis der Christelijk

Historische Unie, in opdracht van den schrijver verzorgd door H. van Malsen, ingeleid 
door dr. J. Th. de Visser. I. Leiding en splitsing der Antirevolutionaire Partij, blz. 89 
"Van 1879-1890 heeft een ander systeem gezegevierd, dan 't welk Dr. K. voor het 
juiste houdt". 
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en de antirevolutionaire ministers wil bedillen. Ten tweede acht hij het 
in strijd met het wezen der partij wanneer Kuyper als kenmerk van 
de A.R. Partij het calvinisme noemt in plaats van de oude protestants
christelijke basis van tegen de Revolutie het Evangelie 10). 

In 1894 kwam het naar aanleiding van het ontwerp-kieswet van Tak van 
Poortvliet tot een breuk. De Grondwet stelde, dat ieder die voldeed aan 
bij de wet vast te stellen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke 
welstand, kiezer kon worden. Tak van Poortvliet noemde in zijn ontwerp 
de kunst van lezen en schrijven en het voorzien in eigen levensonderhoud 
of in dat van zijn gezin als kenmerken. Dit kwam praktisch neer op 
algemeen kiesrecht. Velen achtten dit in strijd met de Grondwet en niet 
ten onrechte 11). Het voorzien in eigen levensonderhoud of in dat van 
zijn gezin is toch geen teken van maatschappelijke welstand. Het wil alleen 
zeggen, dat men niet tot pauperisme is vervallen. Kuyper was vóór en 
noemde zijn tegenstanders, waaronder ook De Savomin Lohman, conser
vatief, de mannen met de dubbele namen en aristocraten. Hij en de zijnen 
waren de calvinisten, democraten en vooruitstrevenden 12). 

Nu had Kuyper tot op dat ogenblik een ander kiesrecht voorgestaan, 
namelijk een maatschappelijke vertegenwoordiging naar beroep en bedrijf: 
corporaties kiezen gemeenteraden, deze de Staten Provinciaal en die op 
hun beurt de Staten-Generaal. Verder wenste hij een politieke vertegen
woordiging, waarbij de levensbeschouwing een rol speelt. Deze gaat uit 
van de huisgezinnen en kent alleen de gezinshoofden stemrecht toe 13). 

Dit aanvaardde Lohman ook en het valt te begrijpen dat hij Kuyper 
bestreed toen deze in strijd met zijn eigen opvattingen, dit atomistische 
kiesrecht, dat bovendien in strijd was met artikel XI van het a.r. pro
gram 14), wilde steunen. 

Hier werkte nog de oude gedachte door, dat het gezin de kiemcel van 
de samenleving is en een corporatieve organisatie, die in de staat zijn 
hoogste orgaan ontving, wenselijk was, in plaats van de idee van de staat 
als publiekrechtelijke gemeenschap van overheid en onderdaan, waarbij 
ieder burger, voorzover er niets in de weg staat, kiesgerechtigd behoort 
te zijn 15). Wat Kuyper uit opportunistische overwegingen deed, in ver
band met het opkomend gevaar der sociaal-democratie, was steun verlenen 
aan deze staatsidee. 

Verdere kritiek betrof het feit, dat men naast een program van begin
selen programma's van actie had, die wensprogramma's werden om de 

10) A. F. de Savornin Lohman, t. a. p. blz. 13, 40, 66, 76. Blz. 86: "tegen een 
partijverband waarin de leiding feitelijk aan één partijleider wordt opgedragen; waarin 
voor alzijdige bespreking, voor openlijk en openhartig overleg geen plaats is, en waarin 
slechts aan één richting invloed wordt verzekerd". Blz. 161, 214. Idem Hereeniging, 
1916, blz. 18, 19. 

11) R. A. den Ouden, Antirevolutionair en Christelijk-historisch, in Nederland en 
Oranje, 8e jrg. 1927, blz. 3-5, 17. 

12) A. F. de Savornin Lohman, Bijdragen ... I, blz. 1'0, 93. 
13) Dr. H. Colijn, Saevis tranquillus in undis, Toelichting op het antirevolutionair 

beginselprogram, 2e dr. 1940, blz. 177-219. 
14) Artikel XI van het program van 1878 luidde: "Opdat de Staten-Generaal in de 

natie wortelen; het volk niet slechts in naam vertegenwoordigen; en in hun samen. 
stelling niet langer een krenking van het recht der minderheden opleveren; eischt zij 
de invoering van een ander kiesstelsel en, ter voorbereiding daartoe, verlaging van den 
census." 

15) Vergel. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie, blz. 49. 
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kiezers te lokken, terwijl het om doorwerking van het beginsel moet 
gaan 16). 

Ook werden, volgens Lohman, zelfstandig oordeel, kritiek, afwijkende 
mening, vrije persuiting en een gemeenschappelijk optreden door Kuyper 
en zijn bewonderaars onmogelijk gemaakt, zodat hij en de zijnen zich 
afscheidden, zonder evenwel de eerste jaren over te gaan tot afzonderlijke 
partij formatie 17). 

Het tweede grote bezwaar was, dat Kuyper het calvinisme met zijn 
dogma der voorbeschikking naar voren schoof, waardoor hij naar de 
mening van Lohman c.s. de partij in kerkelijke richting dreef, daar het 
volk onder calvinistisch verstaat: gereformeerd in kerkelijke zin. Gesteld 
werd dat, hoe men overigens over het genoemde dogma denkt, dit niet 
als een der centrale gedachten van een christelijke politieke partij kan 
worden aangemerkt. Lohman wenste het Evangelie als Blijde Boodschap 
naar voren te schuiven, evenals Groen van Prinsterer 18). Groen was een 
aanhanger van de Historische school, die van oordeel was, dat wet en 
recht zich ontwikkelen uit het bestaande, zeer langzaam en niet naar voor
opgezette stelsels. Kuyper is in wezen een dogmaticus, die de wereld 
naar zeker systeem wenst te hervormen. Beiden hebben volgens Lohman 
elkaar nodig 19). 

Inderdaad leidt het tot misverstand, wanneer men de term calvinistisch 
gebruikt, maar de zaak waar het om gaat is toch wel duidelijk. Ook Groen 
bleef niet staan bij zijn leuze, maar trachtte deze uit te werken in Onge
loof en Revolutie. Kuyper deed dit in zijn Het Calvinisme. Hij wenst 
deze term in wetenschappelijke zin te verstaan en niet confessioneel of 
kerkelijk 20). De soevereiniteit Gods is daarbij zijn uitgangspunt. 

In 1898 werd de Vrij Anti-Revolutionaire Partij opgericht, die in 
program overeenkwam met de A.R. Partij. Sprak artikel I van het A.R. 
program over het feit, dat het soevereine gezag zijn bron vindt in God, 
en artikel 111, dat de Partij ook op staatkundig gebied de eeuwige be
ginselen van Gods Woord belijdt, artikel I van het program der V rij 
Anti-Revolutionaire Partij zegt, dat zedelijkheid en recht, gezag en vrij
heid, en derhalve ook de instellingen, welke dienen om die te handhaven 
en te bevorderen, hun grondslag vinden in de ordening Gods, die in de 
Heilige Schrift is geopenbaard. Deze ordening moet ook op staatkundig 
gebied richtsnoer en toetssteen zijn. Verder wordt door beide de soeve
reiniteit van het Huis van Oranje als, onder de leiding Gods, in onze 
geschiedenis geworteld, erkend 21). 

16) A. F. de Savornin Lohman, Bijdragen... lI, Ontwikkelingsgeschiedenis der 
Christelijk-Historische Unie, blz. 23. 

17) Toelichting van het concept-program der Vrij-Antirevolutionairen 1898, blz. 5. 
18) A. F. de Savornin Lohman, Rereeniging, 1916, blz. 22. 
19) Idem, Bijdragen .•. I, blz. 11. 
20) A. Kuyper, Het Calvinisme, 1898, 2e druk, z.j., blz. 9, 10. 
21) R. A. den Ouden, t. a. p. blz. 92, vermeldt het program van de V.A.R. 
Art. I. Zedelijkheid en recht, gezag en vrijheid, en derhalve ook de instellingen 

welke dienen om die te handhaven en te bevorderen, vinden hun grondslag niet in den 
volkswil, noch in het goedvinden en onderling overleg der menschen, maar in eenen in 
de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods, welke ook op staatkundig gebied richt
snoer en toetssteen moet wezen. 

Art. tI. De bestaande maatschappij heeft zich ontwikkeld overeenkomstig de door 
God geschapen, maar door de zonde misvormde menschelijke natuur; de gang dier 
ontwikkeling mag derhalve niet naar willekeur verwrongen; maar moet bij het licht 
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Alleen komt bij de V.A.R. het historisme van de Historische school 
naar voren, wanneer men spreekt van de natuurlijke ontwikkeling van 
's lands historie, zodat niet genoeg tot uitdrukking komt, dat de ontwikke
ling van de samenleving het resultaat is van de genormeerde daden der 
historie-vormers in hun onderlinge strijd op basis van de aanwezige toe
standen onder leiding van hun ideeën, binnen het kader van het goddelijk 
wereldplan. 

Intussen was in 1896 de Christelijk Historische Kiezersbond opgericht, 
waar De Visser en Bronsveld de leidende figuren waren. Evenals de 
V.A.R. huiverde men hier voor een stelsel, wat tot uitdrukking kwam in 
artikel 1 van het program 22). 

Verder was men tegen de scheiding van staat en godsdienst. Men 
wenste een christelijke staat, was tevens sterk georiënteerd aan de her
vormde kerk, die men een pre gaf boven de andere kerken, daar uit haar 
de Nederlandse staat was voortgekomen, en zij bovendien de grootste 
kerk was. Men kantte zich ook tegen Rome door een gezantschap bij de 
Pauselijke Stoel en een nuntius bij het Hof ongewenst te achten, daar deze 
alleen specifiek roomse belangen behartigen (artikel 4) 23). In deze partij 
waren twee stromingen verenigd: een stroming buigend naar de A.R. 
Partij (De Visser), een andere naar de liberalen (Bronsveld). Laatst
genoemde stroming verliet in 1901 de partij. In 1903 volgde een fusie met 
de V.A.R. en ontstond de Christelijk-Historische Partij. 

Verder was in 1893 de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-His
torische grondslag opgericht, kortweg genoemd de Friesch Christelijk
Historische Partij, waarvan Schokking voorzitter was. Deze was tegen 
neutraliteit van de staat en wenste hervorming van onze staatsinstellingen, 
overeenkomstig de Christelijk-Historische beginselen. Verder achtte men 
onder invloed van Hoedemaker de Nederlandse natie een gedoopte protes
tantse, hervormde natie, en wenste men dit karakter te eerbiedigen en 
te handhaven. God werd als bron van het gezag gezien 24). 

In 1908 ging deze Bond een fusie aan met de Christelijk-Historische 

van Gods Woord verder geleid worden, opdat èn de maatschappelijke toestanden èn de 
daarop passende rechtsregelen voldoen aan hetgeen God gebiedt. 

Art. lIl. De souvereiniteit van het Huis van Oranje-Nassau is onder Gods leiding de 
vrucht van de natuurlijke ontwikkeling van 's lands historie, en daarom terecht in onze 
Grondwet bevestigd. 

22) Program van den Christelijk-Historischen Kiezersbond, van 26 november 1900, 
met toelichting, blz. 1. 

Art. 1. Wij, leden van den Christelijk-Historischen Kiezersbond, ons bewust, dat 
wij van God geen stelsel van staatkunde hebben ontvangen, noch eene oplossing van 
vraagstukken, die een speciaal onderzoek vereischen, erkennen, dat de N ederlandsche 
Staat is geboren uit den worstelstrijd voor Gods Woord en de Vrijheid des Vaderlands, 
en dat daardoor zijn nationaal karakter is bepaald. 

23) T. a. p., blz. 9-14. Art. 4. Wij steunen niet wat leiden kan tot scheiding van 
Staat en Godsdienst; tot verkorting van gewetensvrijheid; tot het uitwisschen van 
hetgeen ons volk kenmerkt als protestantsche natie; tot verkrachting van rechten, op 
wettige wijze door kerkgenootschappen verkregen; tot het verdringen der Ned. 
Hervormde Kerk van de plaats, die zij inneemt in het openbare leven. 

Wij zijn tegen het herstel van het Nederlandsche gezantschap bij den Pauselijken 
Stoel en tegen het behoud van den nuntius bij het Hof, dewijl deze alleen specifiek
roomsche belangen behartigt en geen wereldlijk vorst meer vertegenwoordigt. 

24) Art. 2. De Nederlandse natie is volgens hare oorsprong, hare historie en haar 
karakter ene gedoopte, protestantse, hervormde natie. Dit christelijk, protestant, her
vormd karakter der natie behoort te worden geëerbiedigd en gehandhaafd. 

Het behoud van dit eigenaardig karakter der natie is de waarborg van gewetens
en godsdienstvrijheid. 

Art. 3. God is de bron van het souvereine gezag, die alle macht heeft verordend 
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Partij en ontstond de Christelijk-Historische Unie. Bij de bespreking van 
het concept-program was er een aantal vragen, daar verschillende 
punten niet duidelijk waren. Lohman gaf de volgende bevredigende toe
lichting. 

Ten eerste werd in artikel I gesproken over het oordeel der christelijke 
kerk, waarop men moest letten; hiermee is bedoeld de algemene christe
lijke kerk en niet een bepaald orgaan. 

Ten tweede betekent de uitdrukking, dat· Nederland moet bestuurd 
worden als een christelijke staat in protestantse zin, dat men zich tegen 
verroomsing richtte. 

Ten derde wordt met de uitdrukking: autoriteit, geen majoriteit, niet 
bedoeld, dat men geen meerderheid wil, maar wel wil men hiermee stellen, 
dat het doordringen der goede beginselen op de voorgrond staat. 

Ten vierde betekent de uitdrukking, dat heel het volk zich heeft te 
onderwerpen aan de ordening Gods, dat de C.H.U. zich verzet tegen een 
groepering van het volk in twee delen .naar godsdienstige overtuiging. 

Door de invloed van de revolutiebeginselen echter is deze partij formatie 
noodzakelijk geworden. Indien ieder rekent met de christelijke beginselen, 
valt bedoelde partij formatie weg. 

Ten vijfde werd geantwoord op de vraag, of de vrije school ideaal is 
en de staats school lapmiddel of omgekeerd, dat het eerste het geval was, 
maar als overheid heeft men te maken met de school, voorzover zij niet 
van de ouders uitgaat. 

Ten zesde wil het ontbreken van het woord soeverein niet zeggen, 
dat men God niet als Soeverein erkende. 

Il. De toemuJeringspogingen 
a. Vóór d e t wee d e w ere I d oor log 
Tot aan het einde van zijn leven is Lohman bij zijn kritiek op de 

A.R. Partij gebleven. Kuyper zag hij als de boeman. In 1916 schrijft hij 
nog, dat zijn hoofdbezwaar is, "dat de organisatie van Dr. Kuyper er toe 
geleid heeft en steeds meer er toe zal leiden, de Staten-Generaal afhanke
lijk te maken van de kiezers en de partijen" 25). 

De scheuring is onnodig, mits in hoofdzaak de toestand, die van 1878 
tot 1894 bestond, hersteld wordt, dat is: geen bevoogding van antirevo
lutionaire leden der Staten-Generaal en antirevolutionaire ministers der 
Kroon; tevens moet men minder met het woord calvinistisch schermen ~). 

In dit opzicht heeft Lohman inderdaad gelijk, maar een toestand, die 
langzamerhand ontstaan is, verandert men niet in enkele jaren. Daar zal 
men in de partij moeite voor moeten doen. Tevens waren Lohman c.s. 
niet de enigen, die door Kuyper onheus bejegend werden en zo nu en dan 
met hem overhoop lagen. Men denke aan Heemskerk, De Waal Malefijt, 
Tàlma, Van der Voort van Zijp, Van der Molen, Rutgers, Smeenk en 
Vonkenberg. Het ongenoegen, dat ontstaan was' door dit optreden van 
Kuyper, vond tenslotte zijn uitdrukking in de bekende brochure Leider 

en aan wie zij rechtstreeks onderworpen is. De bron van het gezag ligt alzo niet in 
het volk en evenmin in de kerk. 

De regel. waarnaar het gezag moet worden uitgeoefend is de Heilige Schrift als 
hoogste openbaring van Gods wil. 

26) A. F. de Savornin Lohman, Hereeniging, 1916, blz. 43. 
26) T. a. p. blz. 50. . 



DE WEG NAAR EEN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE POLITIEKE PARTIJ 347 

en Leiding in de Anti-Revolutionaire Partij, waarin Anema, Bavinck, 
Diepenhorst, Heemskerk en De Vries kritiek oefenden op de gebundelde 
Standaard-artikelen van Kuyper, waarin deze de zijns inziens gevaarvolle 
toestand van de partij onder ogen zag. Tevens wezen de critici een weg 
tot reorganisatie 27). 

In de huidige A.R. Partij is dan ook een positie, zoals Kuyper had, on
mogelijk, zodat de kritiek van Lohman achterhaald is. 

Ook Colijn heeft zich in de toelichting op het A.R. Program van 1934 
over deze kwestie uitgelaten. Lohman zag zijns inziens ten onrechte in 
"calvinistisch" een hinderpaal. Het is niet alleen maar een geloofsleer, met 
het dogma der uitverkiezing centraal, maar ook een politiek verschijnsel. 
Uitgangspunt is de dubbele belijdenis van Gods soevereiniteit en de autori
teit van Gods Woord en daarom behoren, zoals Groen zei, allen die de 
hoofdwaarheden der Hervorming aanvaarden, in ons land in de politieke 
strijd schouder aan schouder te staan 28). 

Van de zijde der christelijk-historischen hebben vóór de oorlog Schok
king en Schmal de verhouding van christelijk-historischen en antirevolu
tionairen besproken. Het grote verschil acht Schokking 29) aangegeven met 
de namen van Kuyper en Hoedemaker. Beiden wilden het volk tot 
Christus brengen, maar hun wegen gingen uiteen: Kuyper verzamelde 
lieden van eenzelfde belijdenis in eigen afgesloten kring, isoleerde zich 
van anderen en bouwde zo een sterke organisatie op. Hij deed alles in het 
groot: partij, kerk, onderwijs en Vrije Universiteit. Hoedemaker daaren
tegen wilde alles in het volksleven aangrijpen, wat daarvoor maar enigs
zins gelegenheid bood, dat wil zeggen, ook de openbare instellingen, opdat 
Christus daar een plaats hebbe of weer krijge 30). Wat Kuyper deed is 
verloochening van het feit, dat het Nederlandse volk een gedoopt volk is, 
en daarom een volk des Verbonds. Het is als het oude Bondsvolk Israël 
voorwerp van de gunst Gods. Vandaar "heel de Kerk en heel het volk". 
Feitelijk is ook bij Lohman overeenstemming met Hoedemaker 31). Verder 
let de antirevolutionair meer op het getal dan op het beginsel. Ook wenst 
de christelijk-historische, dat de openbare school aan de eisen ener chris
telijke opvoeding voldoe. 

"Wanneer het oordeel is, dat het geheele volk als een gedoopt volk 
gehoorzaam behoort te zijn aan Gods ordinantiën, moet ook de school 
dienovereenkomstig zijn ingericht" 32). 

Ook met de radio heeft de Christelijk-Historische Unie het moeilijk. 
De radio moest één kunnen zijn voor het gehele volk, onder controle van 
de overheid, dat niets wat tegen God ingaat of tegen de goede zeden, 
wordt uitgezonden 33). Volgens Kuyper is de staat neutraal, omdat de 
overheid niet kan oordelen over de geestelijke beginselen 34). 

27) Leider en leiding in de Anti-Revolutionaire Partij, door A. Anema, H. Bavinck, 
P. A. Diepenhorst, Th. Heemskerk, S. de Vries C.zn., 1915, blz. 29, 46-55. 

28) H. Colijn, t. a. p., blz. 24, 25, 27, 29. 
29) Mr. dr. J. Schokking, Het voorname punt van verschil tusschen antirevolutio-

nairen en christelijk-historischen, 1938. 
30) J. Schokking, t. a. p. blz. 16, 17, 18. 
31) Idem, blz. 18. 
32) Idem, blz. 20. 
33) Idem, blz. 21. 
34) Idem, blz. 23. 
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De visie van Schmal 35) ligt in hetzelfde vlak: 
1. De antithese. Er is een scheiding tussen geloof en ongeloof, maar 

het is de vraag, of deze samenvalt met die op politiek gebied tussen rechts 
en links. Er is een eenheid van het land in de christelijke grondslagen 
van ons volksleven, dat wil zeggen in de gemeenschappelijke erkenning 
van de christelijk-zedelijke inslag in het leven van enkeling en gemeen
schap. De antithese behoort te verdwijnen 36). Ons volk is een gedoopt 
volk. Niet het neo-calvinistisch stelsel, maar Gods Woord moet heersen 37). 

De christelijk-historischen vergenoegen zich met de methode, die bij het 
licht van Gods Woord van geval tot geval in volle vrijheid de gegeven 
mogelijkheden één voor één toetst, zich daarbij beperkende tot de vraag, 
wat hier en nu de aangewezen oplossing moet worden geacht 38). 

2. Op de lagere school moet de Bijbel in het leerplan opgenomen 
worden. De bijbelse geschiedenis als leervak op de openbare school ver
draagt zich niet met het neo-calvinistische systeem 39). 

3. Als christenen eisen wij te allen tijde van de overheid, dat zij zich 
buige voor de eis van Gods Woord. De antirevolutionair zegt dit niet, 
deze spreekt van de consciëntie van de overheid en wenst geen recht
streekse bemoeiing van deze met de godsdienstige ontwikkeling der natie, 
met andere woorden: hij is een aanhanger van de neutrale staat 40). 

4. Wat het hoger-onderwijs betreft, wenst de c.H.U. vrijheid, maar 
geen subsidie van staatswege voor confessionele universiteiten. Zij is vóór 
de openbare universiteit als symbool van de eenheid der nationale levens-
gemeenschap 41). . 

S. Ook is zij waakzaam in het belang van de Nederlands-Hervormde 
Kerk, hoewel zij niet kerkelijk is 42). 

Uit deze twee brochures blijkt duidelijk, dat er verschillen zijn, die 
door de onduidelijkheid van het c.h.program bemanteld worden, zodat het 
een interpretatie als die van Lohman in 1908 toelaat en die van Schokking 
en Schmal, waaruit duidelijk de invloed van Hoedemaker blijkt. Men lette 
er dan ook op, dat de scheiding van 1894 niet tot resultaat had de vorming 
van de CH.U., maar van de V.A.R., die later fuseerde met de Christelijk
Historische Kiezersbond tot de Chr. Historische Partij, welke met de 
Friesch-Christelijk-Historischen de CH.U. vormde. 

b. N a de tweede wereldoorlog 
Sindsdien is er beweging gekomen in het politieke partijleven in Neder

land. De Nederlandse Volksbeweging mislukte, maar de Vrijzinnig Demo
cratische Bond, De Christelijk-Democratische Unie en de S.D.A.P. vonden 
elkaar in de Partij van de Arbeid, terwijl tevens vroegere christelijk
historischen en rooms-katholieken toetraden. 

Ook in de verhouding tussen A.R. en CH. leek wijziging te komen. 
Er vond een samenspreking plaats tussen het moderamen der A.R. Partij 

35) Mr. J. J. R. Schmal, Christelijk-historisch en Anti-revolutionair. (Eenige ver
schilpunten beknopt toegelicht) in Tijdseinen (Stemmen uit Christelijk-historische 
Kring), 1939. 

36) Idem, blz. 7, 10, 11. 
37) Idem, blz. 14. 
38) Idem, blz. 15. 
39) Idem, blz. 20, 21. 
40) Idem, blz. 25, 26. 
41) Idem, blz. 27. 
42) Idem, blz. 28/9. 
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en het dagelijks bestuur van de C.H. Unie. Men stuurde aan op federatieve 
samenwerking, en de Deputatenvergadering van de A.R. Partij van 
23 januari 1946 sprak als haar overtuiging uit 43): 

na. dat allen, die den Christus naar de Schriften als hun Heer en 
Koning belijden, op staatkundig gebied behooren samen te werken, zoo
veel mogelijk in één organisatie; 

b. dat deze eisch te sterker spreekt, nu in het maatschappelijk leven 
hervormingen moeten worden tot stand gebracht, die het N ederlandsche 
Volk onder Hooger Zegen zullen helpen zich na de desorganiseerende 
bezettingsperiode moreel en maatschappelijk te herstellen en een toestand 
te doen intreden, waarin aan de sociale gerechtigheid, zooveel als dit in . 
een zondige wereld mogelijk is, wordt voldaan; 

c. dat naast de krachten, die in het vrije maatschappelijke leven werk
zaam zijn, hier ook een belangrijke taak ligt voor de Overheid en dat 
bij het licht van Gods Openbaring, tot wering eenerzijds van maatschap
pelijk onrecht en anderzijds van staatsalmacht, de juiste grenzen van 
gezag en vrijheid, van Overheidsmacht en burgerrecht moeten worden 
getrokken; . 

betreurt, dat uit de samensprekingen van de vertegenwoordigers der 
Christelijk-Historische Unie en der Antirevolutionaire Partij gebleken is, 
dat vereeniging der beide partijen voorshands op overwegende bezwaren 
van de zijde der Unie stuit en dat onder de gegeven omstandigheden met 
een federatieve samenwerking moet worden volstaan; 

verzoekt het Centraal Comité alsnog in nader overleg te treden met de 
Christelijk-Historische Unie, teneinde na te gaan, op welke wijze een 
federatieve samenwerking kan worden bevorderd." 

Intussen zonden 49 leden van de C.H.U. een schrijven naar het hoofd
bestuur om te waarschuwen tegen samenwerking met de A.R.P., daar 
deze de antithese-politiek, de indeling van het volk in twee stukken, 
belijdt; de gedachte van de neutrale staat bevordert, b.v. bij de regeling· 
van de radio; van 1920--1940 een conservatief sociaal-economisch beleid 
heeft gevoerd; anders staat ten opzichte van Nederlands-Indië "). 

Het resultaat was tenslotte, dat de algemene vergadering van de C.H.U. 
van 27 februari 1~46 besloot 45) : 

,,1. dat in verband met de staatkundige ontwikkeling hier te lande een 
nauw contact tussen de protestants-christelijke partijen gewenst is; 

2. dat, zoals reeds thans het geval is, de plaatselijke kiesverenigingen 
vrij gelaten moeten worden om in dezen naar plaatselijke omstandigheden 
te handelen; 

3. dat het gewenst is, dat het dagelijks bestuur van de C.H.U. en het 
moderamen der A.R. Partij in verband met het vorenstaande onderling 
contact bewaren." 

Er bleef dus alleen "nauw contact" over, waaraan van christelijk
historische zijde niets gedaan is. Schouten achtte de verhouding in 1949 
nog ongunstiger geworden, gezien: 

1. de sterk veranderde wijsgerig-theologische constellatie; 
2. de vele en heftige aanvallen op de Gereformeerde gezindte; 

43) Nederlandsche Gedachten, 1946, blz. 100. 
") t. a. p. blz .. 64-65. 
45) Idem, 1949, blz. 25. 
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3. de krachtige opleving in de Nederlands-Hervormde Kerk van de 
hoogkerkelijke richting; 

4. de zeer toegenomen belangstelling voor de denkbeelden van Hoede
maker inzake de verhouding tussen kerk en staat; 

5. de doorbraken of pogingen daartoe op theologisch, cultureel, sociaal 
en politiek gebied; 

6. de recente gang van zaken op staatkundig gebied 46). 

En iemand als De Geus, lid van de Hervormde Kerk, schrijft zelfs: 
"Er is geen enkele basis voor samenwerking, het zij nogmaals zeer na
drukkelijk gezegd, zolang men ons politiek optreden, onze strijd voor 
de school met den Bijbel, onze trouw aan de V.U. enz. smalend betitelt 
met Kuyperianistische neigingen en deze instellingen blijft zien als de 
producten van een verwaand separatist" 47). 

In een c.h. kadercursus zegt mr. Van Gelder weer, dat het verschil 
zit in de antithese, het kerkverschil Hervormd-Gereformeerd, het organisa
torische verschil en de christelijke staat. Kuyper gaat in de richting van de 
neutrale staat. Het gaat om heel de kerk en heel het volk en daarom staat 
de Unie midden tussen de andere partijen 48). 

Tenslotte krijgt men heel duidelijk met een antithetische houding ten 
opzichte van de A.R. Partij te maken in de brochure Een getuigenis. 
Waarom 'Wij C.H. zijn en blijven 49). 

Van N iftrik SO) ziet het beginsel in het geding. Het c.h. beginsel is 
uiterst eenvoudig: een belijdenis van onze Heer ook op politiek gebied. 
Geen abstracte normen, geen christelijke visie op staat en maatschappij, 
maar het dienen van land en volk in de navolging van Jezus Christus 61). 

De antirevolutionair gaat uit van een aantal geopenbaarde waarheden en 
inzichten die voor alle tijden gelden 52). Het gaat om het stelsel van 
God 53). Er is een dreigende vereenzelviging van Gods wil en wet met de 
inzichten van de leider. Uit dit conflict is de C.H.U. geboren, daar staat 
theologie achter d. i. geloof. De Schrift is niet naar inhoud en vorm 
onfeilbare documentering 54). 

Pollema, Kooistra, Kluitenberg, Geuze, Jkvr. Wttewaal van Stoetwegen, 
en Kikkert zien weer het spookbeeld der antithese die het volk in twee 
delen splitst, en stellen daar tegenover Hoedemaker met zijn heel de kerk 

46) t. a. p. blz. 49. 
47) K. de Geus. Samenwerking C.H.U.-A.R.P. bij de Statenverkiezing 1954. 
48) Mr. J. W. van Gelder. De verhouding tussen de C.H.U. en de A.R.P. Kadercursus 

Chr. historische Jongeren. les 10. 1954. 
49) Een getuigenis, Waarom wij Christelijk-historisch zijn en blijven door prof. dr. 

Th. L. Haitjema. mr. R. Pollema. prof. dr. G. C. van Niftrik. mr. G. Vixseboxse. 
ds. S. Kooistra. dr. ir. G. A. Kluitenberg. ir. M. A. Geuze. Jkvr. mr. C. W. I. Wttewaal 
van Stoetwegen. H. Kikkert. 1958. 

SO) G. C. van Niftrik. Om het Beginsel, in: Een getuigenis. 
61) Idem. ..Het gaat ons niet om de handhaving van abstracte normen. het door

zetten van bepaalde idealen. het verwerkelijken van een bepaalde christelijke visie op 
staat en maatschappij. maar om het dienen van land en volk in de navolging van Jezus 
Christus". blz. 21. 

62) Idem ... Het probleem is. of Jezus Christus mij voorgaat in de concrete werkelijk
heid. zodat ik Hem van stap tot stap heb, te volgen op onbekende en verrassende 
wegen. àf dat Hij mij een aantal waarheden en inzichten heeft geopenbaard. die voor 
alle tijden gelden. zodat ik die alleen maar heb toe te passen in álle omstandigheden 
en te állen tijde. In ieder geval staat de C.H.U. op het éérste standpunt .... blz. 22. 

63) t. a. p. blz. 23. 
S4) t. a. p. blz. 24. 25. 
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en heel het volk 66). Kooistra meent, dat de kerk als eerste milieu onze 
mentaliteit op andere gebieden mede bepaalt, zodat het diepe mentaliteits
verschil pas overwonnen wordt als wij nog eens het herstel van de kerke
lijke eenheid tussen hervormd en gereformeerd mogen beleven 66). Pollema 
meent zich te moeten afzetten tegen fractiedwang en systematische formu
lering en verheerlijkt de C.H.U. als Christelijke Centrum- of Volkspartij 
met een sterk bindend element, tussen de verschillende stromingen in ons 
land, bij wie het gaat om de doorwerking van het beginsel, niet om het 
getal of het wegen van de departementen 67). 

Zo is er kennelijk een diepe en brede kloof tussen A.R. en C.H. en wij 
spoeden ons naar de beginsel-programma's om te zien of zij enig licht 
geven over deze zaak. 

lIl. Kritische beoordeling der beginselProgramma's 
Wanneer wij de beginsel-programma's willen bespreken 58) komen wij 

voor een moeilijkheid te staan ten opzichte van het a.r. program. Officieel 
geldt nog steeds het program zoals dit gewijzigd is in 1934, maar sinds 
1952 respectievelijk 1955 is er een nieuw program ontworpen, waarvan 
verwacht mag worden dat het wat gedachtengang betreft in hoofdzaak 
door de bevoegde partijorganen onderschreven zal worden. De organisatie 
is van dien aard, dat een snel dirigeren en ordenen niet mogelijk is, daar 
elke kiesvereniging ruimschoots de gelegenheid heeft, bezadigd en met 
overleg het ontwerp-program te bespreken. 

Wij zouden dus het program van 1934 moeten bespreken, maar daar 
het wel ongeveer vaststaat dat het nieuwe ontwerp in hoofdzaak aanvaard 
zal worden, lijkt het ons beter dit laatste tot uitgangspunt te nemen 59). 

Het a.r. ontwerp-program begint met een preambule waarin beleden 
wordt dat aan Jezus Christus alle macht in hemel en op aarde is gegeven 
en dat overheid en volk geroepen zijn Gods geboden voor het leven in 
de staat te betrachten. Deze belijdenis welke expliciet ontbreekt bij het 
c.h. program, maar volgens Beernink besloten ligt in de uitdrukking 
christelijk-historisch 60), maakt dus de gedachte van een neutrale staat on
mogelijk, zodat de beschuldigingen aan het adres van deantirevolutio.nairen 
geuit, die vroeger al geen grond hadden en waar Kuyper zich ook al tegen 
verweerde in zijn De Gemeene Gratie 61), nu zeer zeker ongegrond zijn. 

Richtsnoer en toetssteen voor de overheid zijn volgens art. 1 van het 
c.h. program: 

1. de stellige uitspraken der Heilige Schrift; 
2. het oordeel der christelijke kerk waarbij men volgens de toelichting 

niet moet denken aan een bepaalde kerkformatie maar moet luisteren 
"naar de stemmen uit verleden en heden van de zich op reformatorische 
basis stellende Kerken in ons la.nd" 62) ; 

55) t. a. p. blz. IS, 16, 32, 36, 40, 43. 
56) t. a. p. blz. 33. 
57) t. a. p. blz. 9, 10. 
,58) Zie voor het c.h. beginselprogram : Mr. H. K. J. Beernink, Geschiedenis en 

Beginsel van de Christelijk-Historische Unie, 1953. 
59) Rapport van de Commissie inzake het Beginsel- en algemeen staatkundig program 

der Anti-Revolutionaire Partij. 1952 en 1955. 
60) t. a. p. blz. 31. 
61) A. Kuyper, De Gemeene Gratie lIl, 2e dr., z. j., blz. 179-186. 
62) t. a. p. blz. 31. 



352 DRS. H. VAN DER LAAN 

3. de leiding Gods in de geschiedenis der volken. 
Als men dit zo leest lijkt het op een nevenschikking, maar het eerste 

lid van dit artikel spreekt alleen van wat in de Heilige Schrift wordt 
geopenbaard, zodat Gods Woord het richtsnoer is. Er staat echter "wordt" 
geopenbaard, d. w. z. men moet teruggrijpen op de Woordverkondiging 
der kerk 63). In dit opzicht is er een principieel verschil met het vorig 
program dat sprak van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening 
Gods. Nu heeft de kerk in haar prediking ook openbaringskracht gekregen 
inplaats dat ze door de simpele verkondiging van het Woord Gods slechts 
bekend maakt wat in de Schrift is geopenbaard. Is hier soms de barthiaanse 
invloed van Van Niftrik die gebroken heeft met de reformatorische be
lijdenis van de Schrift als onfeilbare openbaring van God in al haar delen, 
merkbaar? Zo dreigt het gevaar dat het vertrouwen op het Woord van 
God als noodzakelijke basis voor elke oecumenische samenwerking en 
dus ook voor de politieke oecumene, plaats maakt voor het oeverloos 
subjectivisme waaraan bijna het gehele huidige protestantisme mank gaat. 

Het a.r. ontwerp-program spreekt van de volstre~e soevereiniteit Gods 
en van de taak van overheid en volk de ordinantiën Gods voor het staats
leven bij het licht van Gods Woord te verstaan, waarbij ook de recht
streekse bekendmaking van Godswege aan Israël alsook de uitspraken 
der kerk van betekenis zijn voor het kennen daarvan 64). 

Beide programma's spreken van de overheid als dienaresse van God 66), 
terwijl het a.r. program bovendien nog uitdrukkelijk de totalitaire staat 
verwerpt en als taak der overheid de handhaving der gerechtigheid 
ziet 66). Op dat punt waren de meningen van de commissie verdeeld en 
heeft Mekkes terecht in een nota er op gewezen dat de aard van de gerech
tigheid niet tot uitdrukking is gebracht, namelijk het publiekrechtelijk 
karakter van het staatsgezag, wat Mekkes gewenst achtte ter afwering 
van totalitaire tendenties 67). 

Tevens wensen beide partijen in christelijk-historische geest invloed 
uit te oefenen op het volksleven, achten zij de overheid geroepen deze 
grondslagen te bevestigen, waarbij het c.h. program uitdrukkelijk ver
meldt dat Nederland bestuurd moet worden als een christelijke staat in 
protestantse zin 68). 

De C.H.U. stelt zich als doel het tot erkenning brengen van de door 
haar beleden beginselen. Het gaat er niet om de regeermacht in ,handen 
van met zekere beginselen instemmende personen te brengen. Beernink 
geeft dan het volgende commentaar: "Het gaat niet om de mensen, 
maar om de doorwerking der beginselen en dan doet het er niet toe, 

63) t. a. p. blz. 31. 
64) t. a. p. blz. 32-33 art. I en IIL 
65) a.r. program art. V, c.h. program art. 2. 
66) t. a. p. art. IV. 
67) Bijlage I, Nota inzake een noodzakelijke positieve omschrijving der overheids

taak in art. IV van het antirevolutionair program van beginselen door J. P. A. Mekkes, 
blz. 28-31. Hij geeft dan de volgende o. i. juistere formulering: "Zij erkent, dat God 

, aan de Overheid het zwaard in handen heeft gegeven tot bediening der openbare ge
rechtigheid om Zijnentwil zowel in de behartiging van het algemeen volkswelzijn als 
ter bescherming van de burgerlijke vrijheid. Bij de afweging der hiermede gemoeide 
belangen zal in elk voorkomend geval de Overheid zich nauwgezet rekenschap hebben 
te geven van de blijvende grenzen, haar in eigen roeping en verantwoordelijkheid van 
personen en levensverbanden gesteld." blz. 31. 

68) A.r. program art. I, II, VI, c.h. program art. 3, 4. 



DE WEG NAAR EEN PROTESTANTS-CHRISTELIJKE POLITIEKE PARTIJ \ 353 

wie daaraan medewerken en waarom ze dat doen" 69). Het is echter de 
vraag of de personen die de Christus niet belijden en zelf de christelijk
historische beginselen niet aanvaarden in de geest van die beginselen 
kunnen werken, daar deze beginselen totaliter verschillen van die bv. 
van de Partij van de Arbeid of van de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie. De coalitie van de afgelopen jaren, waarbij men tot over
eenstemming kwam in het politieke beleid kan men niet als bewijs aan
voeren, daar deze het resultaat was van een compromis, waarbij geen 
van de deelnemende geestelijke stromingen haar stempel op het beleid 
kon drukken. 

Wat overigens gezegd wordt over majoriteit en autoriteit is juist, ter 
afwering van elk werelds streven naar macht 70). 

In artikel 8 komt de antithese naar voren. De C.H.U. verzet zich 
tegen een groepering des volks in twee delen naar godsdienstige onder
scheiding. Wel houdt ze rekening met het feit dat tengevolge van de 
werking der beginse1!!n van de Franse revolutie een uiteengaan der poli
tieke partijen heeft plaats gehad t. a. v. de erkenning al dan niet van het 
goddelijk gezag op staatkundig gebied. Beemink meent dan te moeten 
onderscheiden tussen geestelijke antithese en staatkundige. De eerste is 
die van geloof en ongeloof, die midden door alle kerken en door de 
gehele wereld loopt. Op basis van deze godsdienstige antithese heeft 
Kuyper de staatkundige gebouwd, waarbij hij deze nog verbond met de 
leer van de neutrale overheid. Met Kuypers beschouwing werden in 
feite de eisen van de Heilige Schrift voor het gehele volk los
gelaten 71). 

Deze toelichting van Beemink is echter onjuist. Artikel 8 verwerpt 
niet de staatkundige antithese, maar de geestelijke of godsdienstige voor-· 
zover de mens meent deze laatste te kunnen constateren door een onder
scheid tussen twee soorten mensen te maken. Bovendien is de tekening 
van deze antithese zeer simplistisch en als men hiermee meent af te 
wijzen wat van antirevolutionaire zijde wordt beleden, vecht men tegen 
windmolens, nog afgezien van de aperte onjuistheid dat Kuyper de leer 
van de neutrale overheid huldigde. 

Om met dit laatste te beginnen. Ruim 50 jaar geleden deed dit verhaal 
in Nederland al hardnekkig de ronde, zodat Kuyper in zijn Gemeene 
Gratie 72) er een afzonderlijk hoofdstuk aan wijdde waarin hij deze be
schuldiging van de hand wees en met verschillende voorbeelden aan
toonde dat hij geen neutrale overheid wenste. De taak van de overheid 
is rechtsbedeling, zodat zij , 

1. tussen goed en kwaad moet onderscheiden 73) ; 

2. een bepaalde opvatting heeft over de vrijheid, zodat zij bij de 
militaire vorming van de persoon staatsdwang al dan niet toepast 74) ; 

3. een mening heeft over het huwelijk en de positie van de vrouw, 
zodat ze moet kiezen tussen vrije echtscheiding en vrije liefde ener
zijds en het duurzaam karakter van het huwelijk en de kinderen 

69) t. a. p. blz. 40. 
70) art. 7 lid 2. 
71) t. a. p. blz. 42, 43. 
72) t. a. p. blz. 179-186. 
73) A. Kuyper, t. a. p. blz. 181. 
74) idem t. a. p. blz. 182. 
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onder de hoede van de ouders en niet van de staat anderzijds 75) ; 

4. het recht van eigendom erkent of eigendom diefstal acht 76) ; 

5. een bepaalde positie inneemt ten opzichte van de publieke eer
baarheid 77). 

Er is dus geen neutrale overheid en Kuyper komt tot de conclusie: 
"Geheel de voorstelling, alsof de Overheid boven de geestelijke partijen 
stond, en zich haar onderlinge verschillen niet had aan te trekken, is 
uit dien hoofde ten eenenmale onhoudbaar" 78). 

Nu heeft Van Niftrik gezegd dat Kuyper de staat losmaakte van het 
Evangelie en van Jezus Christus door deze te rekenen tot de gemene 
gratie 79). Hoe men verder ook over de onderscheiding van gemene gratie 
en particuliere genade moge denken, deze voorstelling is in ieder geval 
apert onjuist. De wortel van het scheppingsleven en van het leven der 
herschepping, der gemene gratie en der particuliere genade is volgens 
Kuyper Jezus Christus, zodat de staat niet losgemaakt is van de 
Christus 80). Deze gedachte huldigt Kuyper dus niet noch vindt men 
deze bij de A.R.P. Het tweede punt is de kwestie van de antithese. 
Historisch gezien is de oorsprong te zoeken in de val van de engelen 
die niet in de waarheid staande bleven maar zich tegenover God stelden. 
Zo staan tegenover elkaar engelen die in God wilden rusten èn engelen 
die in zichzelf hun ftmdament vinden. Door de zondeval heeft de mens 
ook positie gekozen tegenover God zodat heel zijn leven niet op God 
maar op het rijk van de duisternis gericht is. Door de goddelijke genade' 
in Jezus Christus aan de mensheid bewezen stelt God een vernieuwde 
mensheid onder het hoofd Jezus Christus in gemeenschap met Zichzelf, 
zodat inzoverre de antithese is opgeheven. Echter blijft de doorwerking 

. van de zonde in elk mensenhart tot aan de dood van de mens bestaan, 
zodat er een diepe tegenstelling is in het hart van ieder mens die God 
wil dienen, maar nog de invloed van de macht van de boze onder
vindt. Verder zijn er tallozen die in de loop van hun leven pas tot 
bekering komen en zich voordien tegenover God stelden. Tenslotte zijn 
er mensen die zich nooit bekeren en hun hele leven lang zich tegen
over God handhaven. 

Daar de mensen nu eenmaal niet als individuen los naast elkaar staan, 
maar in verschillende samenlevingsverbanden en gemeenschappen ver
keren, is het duidelijk dat het karakter van deze verbanden en gemeen
schappen bepaald wordt door de religieuze houding en opvattingen van 
de leden. Zo ontstaan er huwelijken, gezinnen, scholen, staten, verenigingen, 
partijen, bedrijven enz., waarvan de leden God erkennen als Soeverein 
en Zijn Woord als richtsnoer aanvaarden en trachten Jezus· Christus 
gestalte in hun leven te laten krijgen, en verbanden waarin dit niet ge
schiedt. Op politiek gebied weigeren dit bv. de Partij van de Arbeid en 
de V.V.D. Dit houdt niet in dat er geen christenen kunnen zijn die lid 
zijn van zulk een partij, alleen zij gedragen zich op politiek gebied niet 

75) idem t. a. p. blz. 182-183. 
76) idem t. a. p. blz. 183-184. 
77) idem t. a. p. blz. 184-185. 
78) idem t. a. p. blz. 185. 
79) G. C. van Niftrik, Fundering van den Staat in Gereformeerde Kerk, 22 augus

tus 1946. 
80) A. Kuyper, De Gemeene Gratie Il, 2e dr., z. j., blz. 645. 
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als christenen, door een partij te steunen die principieel het verband 
tussen godsdienst en partijorganisatie loochent. Zo komt de gebroken
heid in het leven van een christen tot uitdrukking. De strijd voor of 
tegen God woedt in het leven van elke christen en is die van de oude 
mens tegen de nieuwe mens. 

Een simplistische groepering van het volk in twee delen is gezien het 
bovenstaande onmogelijk. Dat er overigens geen volkseenheid is, komt 
omdat de eisen van de Heilige Schrift, die voor heel het volk gelden 
en die moeten doorwerken in dat volk, door een groot deel van het 
volk niet erkend worden, zodat het samenleven in de Nederlandse staat 
een compromis is dat door geen enkele geestelijke stroming gewenst 
wordt en dat men daarom al dan niet met geestelijke middelen onge
daan tracht te maken. 

Tenslotte enige opmerkingen over de verhouding van overheid en 
kerk, overheid en onderwijs. 

De overheid moet volgens het c.h. program de kerk in haar verschil
lende institutaire verschijningsvormen behandelen als van eigen rechte 
namelijk als openbaring van het lichaam van Christus. Volgens a.r. 
opvatting moet de overheid de wederzijdse zelfstandigheid van staat en 
kerk eerbiedigen en zich niet met de inwendige aangelegenheden der 
kerk inlaten 81). 

Wat het onderwijs betreft gaat het a.r. program uit van de stelling: 
de vrije school regel, de openbare school aanvulling. De overheid dient 
de vrijheid van schoolkeuze en in het algemeen de handhaving der geeste
lijke vrijheid aan geheel haar beleid ten grondslag te leggen 82). De 
CH.U. maakt onderscheid tussen universitair onderwijs dat de weten
schap bevordert en het overige onderwijs 83). Voorop staat de instand
houding en uitbouw van het openbaar onderwijs en het bijzonder onder
wijs komt op de tweede plaats. Beernink zegt dat bij het hoger onderwijs 
er geen volkomen samenvallen is van onderwijs en opvoeding, zodat aan 
de nationale instellingen de voorkeur wordt gegeven 84). Men vergeet 
echter dat universiteiten instellingen van eigen rechte zijn die het beste 
bloeien wanneer zij gedragen worden door de eigen geestelijke over
tuiging van de stichters, terwijl de staat pas bij tekortschieten of nalatig
heid dit onderwijs moet laten geven, waarbij hij rekening heeft te houden 
met de geestelijke stromingen in het volk, met dien verstande dat weten
schappelijk onderwijs ook gedragen wordt door een religieus beginsel, 
zodat de bezetting van faculteitep. door mannen van tegengestelde reli
gieuze opvattingen te kort doet aan de ontwikkeling der wetenschap, 
daar zo het individualisme in de hand gewerkt wordt. De eisen die het 
program stelt voor de faculteit der godgeleerdheid gelden voor alle 
faculteiten daar theologie geen geïsoleerd heiligdom is tegenover de 
profaniteit van de andere wetenschappen. De onderscheiding van profaan 
en sacraaal stamt overigens uit het pagane denken. Daar echter in de 
Nederlandse staat een veelheid van levensovertuigingen hun plaats vinden, 

81) c.h. program art. 10, a.r. program art. IX. 
82) a.r. program art. X. 
83) c.h. program art. 14. 
84) t. a. p. blz. 55. 
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is een splitsing der universiteiten naar levensovertuiging misschien de 
beste uitkomst. 

Wat het overige onderwijs betreft moet het volgens de C.H.U. voor
zover het van overheidswege gegeven wordt voldoen aan de eisen ener 
christelijke opvoeding SJ»), m. a. w. christelijk staatsonderwijs. 

De moeilijkheden die dit oplevert kan men ondervangen door de ouders 
of degenen die daartoe door dezen zijn aangewezen rechtmatige invloed 
op de gang van het onderwijs in al zijn geledingen te verzekeren en 
tevens ten aanzien van het bijzonder onderwijs dezelfde' medewerking 
en financiële ondersteuning te geven als aan het openbaar onderwijs. 

Het beginsel van de vrije school wordt door de C.H.U. niet con 
amore aanvaard, maar is slechts het bittere gevolg van de historische 
toestanden. Men ziet dus niet in dat het onderwijs ook al zou het h~e 
Nederlandse volk protestants-christelijk zijn in handen van de ouders 
behoort. 

Wat verder het onderwijs van staatswege betreft betekent dit bij 
consequente toepassing christelijke staatsscholen met christelijk onder
wijzend personeel en uitdrijving van humanisten en rooms-katholieken 
,naar de vrije sector van het particuliere leven, daar men toch moeilijk 
vol kan houden dat het gelegenheid bieden tot het geven en ontvangen 
van godsdienstonderwijs de school radicaal christelijk maakt. 

Zo blijken er overeenkomst en verschil te zijn tussen a.r. en c.h. 
Overeenkomst: 
1. ten aanzien van de aard van de overheid als Gods dienaresse, onder

worpen aan de ordinantiën Gods; 
2. ten aanzien van de afwijzing van de neutrale staat en het bevor

deren van de doorwerking der christelijke beginselen in de samen
leving; 

3. ten aanzien van de verhouding van staat en kerk, waarbij geen 
staatskerk of kerkstaat gewenst wordt noch een bevoorrechte kerk. 

Verschil: 
1. ten aanzien van de Heilige Schrift als openbaring Gods: wordt 

geopenbaard tegenover is geopenbaard; 
2. ten aanzien van de antithese: bij de C.H.U. de verkeerde voor

stelling van de tweedeling resulterend in een verwerping. In het 
a.r. program geen vermelding van de antithese, maar in de poli
tieke partij formatie wel ondersteld, gezien het bestaan van een 
A.R.P. (het bestaan van de c.H.U. impliceert de erkenning van 
deze bij de leden dier partij ook, daar men niet .... lleen politiek 
maar ook religieus deze partij de enige goede acht), dankzij het 
bestaan van de antithese in de door ons hiervoor ontwikkelde zin; 

3. ten aanzien van het onderwijs huldigt de A.R.P. de leus van de 
I vrije school in al haar geledingen. De C.H.U. acht staatsonderwijs 

het beste en onderwijs vanwege de ouders onder dwang van de 
historische omstandigheden. 

IV. Wij nu! De weg naar een protestants-christelijke partijformatie 
Uit het voorafgaande is wel gebleken dat er nogal verschillen zijn 

85) c.h. program art. 15. 
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tussen de twee grootste protestantse groeperingen in ons volksleven, 
die men niet kan bagatelliseren, maar rustig door moet spreken wil er 
in de toekomst enige samenwerking zijn en tenslotte een fusie tot stand 
komen die de christelijke politiek in Nederland verder helpt. 

Moge ik dan tenslotte enige opmerkingen maken over de weg naar 
een christelijke partij formatie, voorzover het de beginselen betreft waar
van zulk een partij behoort uit te gaan. 

Grondthema behoort te zijn het thema van schepping, zondeval, ver
lossing en voleinding, kenbaar uit de Heilige Schrift als openbaring van 
God. In de schepping heeft God de wereld onder Zijn goddelijke wetten 
gesteld, die hun religieus centrum vinden in het dubbele liefdegebod. 
De mens geschapen als Gods beeld heeft de taak, door te leven in ge
meenschap met God overeenkomstig Zijn ordinantiën, tot meer eer van 
God de heerlijkheid van de schepping te ontplooien. 

In de zondeval heeft de mens op instigatie van de duivel de vaste 
grond niet in God maar in zichzelf gezocht, zodat hij zich tegenover God 
stelde en zijn taak niet meer kon vervullen. 

In de verlossing door Jezus Christus heeft God door Zijn Heilige Geest 
een nieuwe mensheid gevormd, die Zijn wil kan volbrengen door te 
leven in de gemeenschap met Jezus Christus aan wie God alle macht 
in hemel en op aarde heeft gegeven. 

Deze nieuwe levenstijd draagt een voorlopig en onvolkomen karakter, 
maar vindt zijn voltooiing in de voleinding wanneer de macht van het 
rijk van de boze totaal vernietigd is. In dit leven strijden het rijk van 
God en het rijk van satan nog met elkaar. Dit is de antithese. 

Het leven van de mens vindt plaats in verschillende samenlevings
verbanden, die onder de goddelijke wetten staan en een eigen karakter 
hebben met een eigen gezag, dat alleen het gezag van Christus en God 
boven zich heeft. Huwelijk, gezin, school, bedrijf, staat, kerk, vereniging, 
politieke partij enz. hebben een soevereiniteit in eigen kring, zodat er 
geen onderschikking maar nevenschikking van deze verbanden is en 
de relatie van deze verbanden onderling er een van hartelijke samen
werking behoort te zijn. In het geheel van deze verbanden heeft de staat 
als publiekrechtelijke gemeenschap van overheid en onderdaan op basis 
van de zwaardmacht een eigen taak die bepaald wordt door zijn aard. 
De overheid is Gods dienaresse en is Hem verantwoording schuldig, 
terwijl de onderdanen het gezag van de overheid moeten gehoorzamen 
binnen de grenzen van· de legitieme uitoefening van dit gezag; bij ont
stentenis van dit laatste komt in principe aan de onderdaan het recht 
van opstand toe. 

De verhouding van overheid en onderdanen" wordt in Nederland het 
beste geregeld door een parlementaire democratie onder leiding van het 
constitutionele bewind van het huis van Oranje. 

In verband hiermee is christelijke partij formatie noodzakelijk, daar 
dit de weg is om de christelijke beginselen te laten doorwerken in de 
staat, zodat overheid en onderdaan leven vanuit de geest van Jezus 
Christus. Wat betreft de verhouding van de staat en de verschillende 
kerken, dient de overheid de zelfstandigheid van deze te waarborgen en 
na te laten zich met hun inwendige aangelegenheden te bemoeien voor
zover deze niet het publieke belang betreffen. 
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Bij het onderwijs ga de overheid ook uit van de vrije ontplooiing 
van het schoolwezen en zorge zij voorzover zij zelf onderwijs moet laten 
geven dat in het leerplan bijbel- en godsdienstonderwijs worden opge
nomen en de christelijke onderwijzer door de wetgeving niet belemmerd 
wordt zijn christelijke geloofsovertuiging uit te dragen. Dit is overigens 
een gebied vol voetangels en klemmen. Hoe zal bv. de kwestie geregeld 
moeten worden inzake de verhouding van de rooms-katholieke en de 
orthodoxe-protestantse groeperingen wat het godsdienstonderwijs betreft? 
Bovendien rijst de vraag, of men kinderen van niet-christelijke ouders 
die dit onderwijs weigeren, mag dwingen dit toch te laten volgen. Naar 
mijn mening mag dit niet. Wij moeten echter m. i. af van de gedachte, 
dat overheidsonderwijs noodzakelijk neutraal moet zijn, zoals men van 
humanistische zijde suggereert. 

Er zou nog veel meer te zeggen zijn over overheid en defensie, over
heid en cultuur, overheid en gezondheidszorg, overheid en economisch 
leven, overheid en maatschappelijke zorg. Dit zijn echter onderwerpen 
op zichzelf en het was onze. bedoeling slechts enige fundamentele lijnen 
te trekken voor een christelijke politieke partij. 

Moge tenslotte de decennia-lange gescheidenheid van protestantse 
christenen op politiek gebied door wijziging der inzichten en bereid
heid om elkaar te verstaan leiden tot een christelijk nationale politieke 
gmepering, waarin het Evangelie zuiver weerklinkt en men poogt in 
het staatsleven het gezag van Gods Woord ingang te doen vinden, zodat 
er waarlijk een christelijke staat ontstaat. Deo volente. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H.ALGRA 

Het komt voor, dat grote gebeurtenissen bijna geruisloos plaats hebben. 
Voor ons gevoel krijgen zij dan iets vanzelfsprekends. Op 15 december j.l. 
was het vijf jaar geleden, dat het Statuut van het Koninkrijk in werking 
trad, de nieuwe rechtsorde, waarbij drie landen, Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Suriname vrijwillig en in gelijkwaardigheid in Koninkrijks
verband gingen samenwerken. 

Het eerste lustrum van het statuut is plechtig herdacht. De rede
voeringen waren bijna nuchter. In de trant van: natuurlijk zijn er strub
belingen geweest; het moet wennen en de interpretatie van het statuut 
leidt tot nader overleg, maar dat neemt niet weg, dat wij tevreden 
kunnen zijn. 

Zulke uitspraken in hun gewoonheid zijn alleen mogelijk, doordat het 
beslist ongewone is aanvaard als een historisch feit. Drie landen, ver 
uiteen gelegen, met onderling grote verschillen in structuur en klimaat, 
bevolkingssamenstelling en mentaliteit gaan samen en hebben daarin 
een vlotheid gevonden, die eigenlijk ten zeerste moest verbazen. 
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Suriname, een aantal clearings tussen de blauwe oceaan en de groene 
zee van het oerwoud in Zuid-Amerika; de Antillen, droge, kleine eilanden 
in het passaatgebied van de Caraïbische zee, met plantagegronden, die 
voor een deel in beslag werden genomen door enorme fabrieksinstallaties 
van de C.P.I.M. en de'l.ago; en dan Nederland, de oude koloniale mogend
heid, nu een welvarend land zonder koloniën in westeuropees verband. 
En die drie landen werken samen, ontmoeten elkaar, spreken daarbij 
dezelfde taal en dragen, als het daarvoor de tijd is, samen het feestelijke 
oranje. 

Daarom is het zinvol, aan het begin van dit overzicht te beginnen met 
een herinnering aan het eerste lustrum van het statuut. 

Oudergewoonte is dit overzicht in een politiek maandblad in sterke 
mate gericht op de politieke verhoudingen. De Tweede Kamer heeft in 
de afgelopen maanden een aantal begrotingshoofdstukken afgehandeld en 
van elk hoofdstuk was de beslissing: zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. Dat is gewoonte geworden, maar het is toch van belang, het te 
constateren. Wij herinneren ons nog de tijd, b.v. tijdens het ministerie
Heemskerk van 1908 tot 1913, waarbij het vanzelf scheen te spreken, dat 
over ieder begrotingshoofdstuk werd gestemd en het dan werd aange
nomen bij een stemming zuiver rechts tegen links. De oppositie achtte zich 
verplicht, tegen elk begrotingshoofdstuk te stemmen. Alleen werd in de 
Eerste Kamer deze activiteit in de regel niet herhaald. 

De socialisten zijn in de oppositie. Maar zij verenigen zich zonder. 
hoofdelijke stemming met ieder begrotingshoofdstuk, ook met dat voor 
defensie, ook met dat voor sociale zaken. Zelfs hij het meest omstreden 
beleid komt er geen verschil tot uitdrukking bij de eindstemming. Omdat 
het als een nutteloos gebaar wordt beschouwd, dat tijd kost en de mensen 
dwingt, langer aanwezig te blijven? Veeleer dunkt mij, omdat de be
groting veel minder dan voorheen een duidelijke, laat staan een gepronon
ceerde manifestatie is van een bepaald beleid. Wanneer b.v. het kabinet
Drees was gecontinueerd, dan zou de heer Cals waarschijnlijk geen andere 
begroting hebben ingediend en in elk geval geen andere formulering aan 
zijn beleidslijn hebben gegeven dan nu het geval is. In de begrotingen 
komt trouwens veel meer de continuïteit van het staag werkende depar
tement tot uiting dan het beleid van wisselende ministers. "Ombuiging 
van beleidslijnen" heeft in hoofdzaak plaats in de financieel-economische 
sector en op het ter~ein van de loonpolitiek. Maar ook daar is eerder van 
een lichte ombuiging vàn dan van een knik in de lijn sprake. 

Toch zijn de socialisten in de oppositie. Een enkele keer ook in het 
parlement in een hevige oppositie. Doch dan ook werkelijk slechts een 
enkele maal, als het namelijk tegen de staatssecretaris Rooivink gaat, 
die trouwens vechtlustig en onvermoeid terugslaat. Buiten het departement 
zijn de socialisten scherper. Daar spreken zij tot hun kiezers ook meer 
in een denigrerende toon, alsof het nieuwe kabinet uit onbekwame mensen 
bestaat, die een wankelmoedig beleid voeren. Maar als zij in het parlement 
met mannen als Zijlstra en De Pous de degen kruisen, dan beginnen zij 
niet eens, in dezelfde trant iets te zeggen. Dat geeft een op den duur 
moeilijk vol te houden discrepantie tussen de critiek in en buiten het 
parlement. 
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Sommigen hadden verwacht, dat de socialisten in de oppositie weer 
zouden terugkeren tot de doelstellingen en de methoden van de oude 
S.D.A.P. Deze verwachting is niet in vervulling gegaan. De socialisten 
hebben ingezien, dat het marxisme heeft afgedaan en dat de oude leuzen 
niet meer baten. Het beginselprogram is herzien en ook in internationaal 
verband heeft er een nieuwe oriëntering plaats. In de periode van wel
vaart, waarin naar de verwachting van sommige socialisten in de komende 
kwarteeuw een vrij snelle verdere stijging van de welvaart zal volgen, 
waarin de jeugd weinig meer merkt van een harde strijd om het bestaan 
en moeilijk meer kan worden aangesproken als "verworpenen der aarde", 
in zulk een periode past niet meer het oude verhaal. De socialisten hebben 
dat begrepen. Maar daarbij is het grote vraagstuk dat van de "ideologie". 
Is er een socialistische leer en zijn er socialistische dogma's? Of zijn de 
socialisten alleen maar een partij met wat meer vertrouwen in de staat 
en zijn vermogen om te leiden en te helpen en met wat eenzijdiger oriën
tering naar bepaalde klassen? 

Minister Zijlstra heeft enkele jaren geleden gezegd, dat bij 25% wel
vaartsstijging er praktisch geen verschil meer zou zijn tussen liberalen 
en socialisten. En bij de behandeling van de begroting van Financiën 
in de Eerste Kamer was professor Witteveen van de V.V.D. minstens 
zo dirigistisch als de socialisten en als Landbouw aan de orde komt, dan 
gaat de liberaal Louwes zijn lijst presenteren van gewenste overheids
maatregelen. 

Het is geen wonder, dat in zulk een situatie de socialisten toch behoefte 
hebben aan een meer principiële oriëntatie. Zij is in de laatste twee maan
den vooral tot uiting gekomen door een herleefde actie tegen de "ver
zuiling". Het is echter niet geheel duidelijk, wat met dit laatste wordt 
bedoeld. Praktisch blijkt niets anders, dan dat zij, die de term verzuiling 
hanteren, daarmee bedoelen het afzonderlijk optreden van een christelijke 
organisatie, terwijl zij van oordeel zijn, dat aan dat afzonderlijk optreden 
geen behoefte bestaat. Zo werd nu voor het eerst van socialistische zijde 
vernomen, dat protestants-christelijke militaire tehuizen onder dit odium 
vallen. En de argumentatie was merkwaardig gelijk aan die van het oude 
liberale en rode verzet tegen leger- en vlootpredikanten. Natuurlijk leidt 
zulk een agitatie tegen de verzuiling tot geen enkele constructieve oplos
sing van de vraagstukken, die hier aan de orde zijn. Waar nog bij komt, 
dat de voortdurend gehanteerde term "op levensbeschouwelijke basis", 
alleen maar dient om het vraagstuk nog meer te vertroebelen. Hetzelfde 
geldt van de term "algemene organisaties" wanneer daar neutrale organi
saties mee worden bedoeld. De A.V.R.O. en de openbare school zijn dan 
"algemeen", de N.C.R.V. en de school met de Bijbel zijn voorbeelden van 
verbijzondering. De combinatie van deze aan de discussie ontleende voor
beelden is het duidelijkste bewijs, dat de gebruikte termen alleen maar 
verwarrend werken. \ 

Er is wel een speciale aanleiding, om in dit verband de N.C.R.V. te 
noemen. De oplaaiende strijd tegen de verzuiling wordt het duidelijkst 
gemerkt op het terrein van radio en televisie en heeft daar nu en dan 
het karakter aangenomen van een hetze. 

Toen de N.C.R.V. op de voor haar bestemde zondagavond, de laatste 
van het jaar, een ernstig programma had gereedgemaakt, een programma, 
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dat uitstekend is geslaagd, waardig, ernstig en zonder sensatie, meenden 
sommige bladen, dat "het publiek" voor de zoveelste maal werd gedupeerd, 
omdat dit publiek daardoor niet in de gelegenheid was een in Duitsland 
uitgevoerde operette volledig te zien. Dit was een merkwaardige intro
ductie van "het publiek". Dat publiek is weerloos tegenover de radiover
enigingen, maar vindt zijn gevoelens vertolkt in bladen als De Telegraaf. 

Dit gehele vraagstuk wordt zeer actueel, nu de staatssecretaris van 
O. K. en W. meent, dat er een tweede televisieprogramma moet komen, 
verzorgd door een "onafhankelijke" instelling, die haar inkomsten put 
uit de opbrengst van de televisie-reclame. Dit moet dan niet alleen zijn 
ten gerieve van de concerns, die de televisie voor reclame willen ge
bruiken, maar ook van "het publiek" dat dàn kan kiezen uit twee pro
gramma's. De voornemens van de staatssecretaris stuiten op krachtig 
verzet bij verschillende politieke partijen en de A.R. Partij heeft reeds 
duidelijk te kennen gegeven, dat zij deze plannen afwijst. 

Het is niet de enige controverse, die zich voordoet in verband met het 
ministerie van O. K. en W. Het ontwerp "mammoetwet" was bijna 
centraal in de behandeling van de begroting van Onderwijs in de Tweede 
Kamer. En het nijpend tekort aan leraren in verschillende sectoren van 
het onderwijs (bij het v.h.m.o. wordt een kwart van alle lessen door 
"onbevoegden" gegeven I) en met name de noodsituatie bij het u.1.o. zijn 
dringende vraagstukken. Het pijnlijkste gevolg is, dat het departement 
met het oog op dat tekort aan onderwijskrachten de oprichting van nieuwe 
scholen afremt en daardoor de achterstand van het christelijk onderwijs 
in verschillende sectoren bestendigt. 

En dan is er de kwestie van de spreiding van het hoger onderwijs. De 
commissie-Piekaar is met een voorstel gekomen om een vierde rijks
universiteit te stichten en een derde technische hogeschool. Verder moeten 
verschillende inrichtingen voor hoger onderwijs belangrijk worden uitge
breid. Het meest opmerkelijke is, dat deze commissie zich beperkt heeft 
tot voorstellen om het openbare hoger onderwijs uit te breiden, behoudens 
enige uitbreiding van de rooms-katholieke universiteit en hogeschool, maar 
dat de V. U. in de gedachtengang van deze commissie niet voor uitbreiding 
of spreiding van haar activiteiten in aanmerking komt. 

Tenslotte dienen in dit overzicht twee pijnlijke zaken te worden ver
meld. Vooreerst de zaak-Meulenbelt, waarbij aan een echtpaar veel leed 
en spanning en schade· is berokkend door activiteiten van De Telegraaf 
elf een Amsterdamse advocaat, waarover de Tweede Kamer zich met grote 
unanimiteit heeft uitgesproken in voor de regering en overheidsinstanties 
gunstige zin. 

En dan de censuurkwestie op Nieuw-Guinea, een "zwarte bladzijde" 
uit de geschiedenis van dit gebiedsdeel, die echter reeds tot het verleden 
behoorde, toen de zaak aan het rollen kwam. Dat laatste wordt wel eens 
vergeten. Er wàs een eind aan gemaakt, voordat zij in de openbaarheid 
kwam. Niettemin blijft het een beschamende zaak en de regering heeft 
terecht een aantal maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 

* 
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Vier redevoerimgen over Calvijn door DR. D. NAUTA, DR. 

H. SMITSKAMP, DR. A. D. R. POLMAN, DR. G. 
BRILLENBURG WURTH. Uitgave J. H. Kok N.V. Kam
pen, 1959. Prijs f 2.50. 

Deze vier redevoeringen zijn het vorig jaar in een openbare zitting 
van de Senaat der Vrije Universiteit op 22 mei gehouden als een hommage 
aan de grote Geneefse hervormer, wiens geboortejaar 1509 overal in 
de wereld werd herdacht. Tevens was het jaar 1959 de plechtige her
denking van het vierhonderdjarig bestaan van de Academie te Genève, 
welker stichting in 1559 ook in wezen het werk van Calvijn is geweest. 

Reden te over voor de Vrije Universiteit, die gefundeerd is en wil zijn 
op een essentiële gedachte van de hervormer - de heerschappij van de 
God der Openbaring over het hele leven, ook over de wetenschap -
om Calvijns levenswerk, dat zo veelzijdig is geweest, dankbaar ge
denkend, te belichten. 

De vier redevoeringen behandelen vier onderwerpen: 
Calvijn en zijn Academie in 1559, 
Calvijns Academie en de Nederlanden, 
Calvijn en Luther, 
Calvijn en het Koninkrijk Gods. 
Prof. N auta behandelt het eerste onderwerp. Na een kort historisch 

overzicht over de voorgeschiedenis met al de moeilijkheden, voo,rafgaande 
aan de stichting der Academie, waarbij men alleen maar de energie en 
volharding van de zieke en verzwakte Calvijn kan bewonderen, stelt prof. 
N auta de vraag naar motief en opzet van deze Academie bij Calvijn. 

Aangetoond wordt dat hier praktische en principiële motieven hebben 
gewerkt. De grote behoefte aan goed opgeleide predikanten - niet het 
minst ook voor zijn eigen vaderland Frankrijk - maar ook de over
tuiging, dat de wetenschappen beoefend moeten worden als bijzondere 
gaven Gods, maar dan in dienst van en gesubordineerd aan het Evangelie. 
Een overtuiging, die stichters van en werkers aan de Vrije Universiteit 
nog altijd met Calvijn delen. 

De moeilijkheid van het onder ons gevleugelde woord: "Gods Woord 
ten grondslag aan de beoefening der wetenschap" zit natuurlijk in de 
toepassing. Met een herinnering aan de roeping om deze stelregel op
nieuw door te denken voor heel de wetenschap tot in haar modernste 
ontwikkeling, besluit prof. Nauta zijn betoog. 

Gaarne hadden we juist hier - desnoods met weglating van heel 
de voorgeschiedenis van de stichting der Academie, want naar Nauta's 
eigen opmerking wordt gewoonlijk in elke biografie van Calvijn daaraan 
aandacht geschonken - iets meer gehoord. Immers de brandende vraag 
voor gelovige beoefening van de wetenschap is toch vandaag de kwestie, 
wat betekent nu concreet Gods Woord voor bijv. de beoefening van 
astronomie, biologie, geologie, sociologie en economie, om slechts enkele 
takken van wetenschap te noemen. In hoeverre kunnen wij nu bijv. met 
de Bijbel opereren inzake sociale problemen als p.b.o. en medezeggen
schap? Wat betekent bijv. in de biologie de stelregel: Gods Woord 
grondslag voor de wetenschap? En indien wij ernst maken met art. 2 
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van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, moeten we dan ook niet doordenken 
de wederzijdse belichting van Bijbel en wetenschap, het probleem door 
prof. Lever aangesneden? Dit zijn maar enkele vragen, die naar ons 
besef de huidige geesteskinderen van Calvijn moeten bezig houden en die 
wij, eerlijk gezegd, node in deze universitaire Calvijnherdenking missen. 

Het onderwerp van prof. Smitskamp: Calvijns Academie en de N eder
landen, sluit prettig aan bij dat van prof. N auta. Wie F. L. Rutgers' 
oratie over dit onderwerp kent als ook de dissertatie van prof. H. H. 
Kuyper, komt hier veel vertrouwds tegen. Uit Smitskamps redevoering 
blijkt duidelijk de invloed van Calvijns conceptie op de in ons land 
gestichte universiteiten en tevens de strubbelingen in Leiden ten aanzien 
van de binding der hoogleraren aan de gereformeerde belijdenis. 

Het zou, waar Ubbo Emmius oud-leerling van Genève's Academie 
en eerste rector van de Groninger Universiteit was, interessant zijn ge
weest te hebben mogen vernemen, of de zinspreuk van deze universiteit 
Verbum Dei lucerna pedibus nostris, Het Woord Gods een lamp voor 
onze voeten, van hem stamt. Men zou het haast vermoeden. Terecht 
wijst Smitskamp er op, dat onze universiteiten, evenals de Academie 
van Genève, bij hun oprichting ook een strijdgemeenschap zijn geweest. 
In de strijd op leven en dood met Rome kon het moeilijk anders. Ik 
meen, dat we dit vandaag ook met grote nadruk ten aanzien van de 
Vrije Universiteit moeten accentueren, voor hoogleraren en studenten. 
Dit besef van strijdgemeenschap loopt door de groei gevaar te verzwakken. 

Uit de vele namen van beroemde Nederlanders uit de 16e eeuw, die 
prof. Smitskamp vermeldt, blijkt welk een magneet de Academie van 
Genève toen is geweest voor ons land. 

Prof. Polman geeft in zijn onderwerp Calvijn en Luther een korte 
schets van de onderscheiden structuur van hun theologie. Hij komt tot 
de conclusie, dat Luthers theologie beheerst wordt door de tegenstelling 
van de heilige God en ons zondaar-zijn, terwijl Calvijn via Christus 
teruggrijpt tot de oorspronkelijke verhouding van Schepper-schepsel. 

Het verschil is, terwijl beiden het lied van het Lam vertolken, dat 
Calvijn het Evangelie meer zingt in kosmische maten en afmetingen 
en het Soli Deo Gloria op alle levensterreinen laat weerklinken. 

Wij menen, dat prof. Polman hier op juiste wijze deze belangrijke 
nuance in de structuur der theologie hij Calvijn en Luther heeft aan
geduid. Een nuance, die historisch grote consequenties heeft gehad in 
de ontwikkeling van "Luthertum" en "Calvinismus", waarover Ernst 
Troeltsch in zijn Soziallehren prachtige dingen heeft gezegd. 

Prof. Brillenburg Wurth besluit met het onderwerp Calvijn en het 
Koninkrijk Gods. Hij zet uiteen, dat de hervormer de idee van de genade
heerschappij Gods in Christus moest afgrenzen tegenover drieërlei andere 
structuur en wel tegenover de r.-k. zichtbare kerkelijke structuur, tegen
over de gevaarlijke van het anabaptisme met zijn anticipatie op het 
komende Godsrijk en tenslotte tegenover die van Luther met zijn leer 
van "de twee rijken" en diens dualisme. 

In aansluiting bij Kuyper oefent Brillenburg Wurth o. i. terecht deze 
kritiek op Calvijn uit, dat hij teveel met een oudtestamentische theocratie 
heeft geopereerd, waarbij aan de zichtbare kerk toch weer een te grote 
macht in het publieke leven werd toegekend. Verdienstelijk is, dat Wurth, 
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zij het zeer voorzichtig, ook wijst op de al te optimistische visie van 
het Koninkrijk Gods via christelijke organisaties, zoals deze door vele 
"neo-calvinisten" al te gemakkelijk wordt genomen. 

Zeer terecht accentueert hij, dat het Koninkrijk Gods altijd een 
eschatologische grootheid blijft, maar eveneens, dat naast de Kerk met 
haar prediking ook de christelijke organisaties, mits onder beslag dier 
prediking, levensruimte en werkplaats voor het Koninkrijk Gods mogen 
zijn. Mits er maar distantie en geen vereenzelviging optreedt. 

Wij gaan daarmee akkoord, maar nu blijft het probleem, hoe is en 
moet nu vandaag de verhouding zijn van Kerk en christelijke orga
nisaties in het Koninkrijk Gods? 

Wurth gaat daarop niet nader in. Hij zal er ook geen tijd voor gehad 
hebben. Hij was al de vierde redenaar die dag! Maar het probleem blijft 
liggen en het is vandaag zeer urgent. Temeer daar de volwassen dochters 
(de christelijke organisaties, Kuypers kerk als organisme) de moeder 
(de kerk als instituut met haar prediking) dreigen te verdringen. De 
Nederlandse Hervormde Kerk met haar vele raden voor de samenleving 
is mede een bewust protest tegen deze verdringing. Maar hoe zien de 
gereformeerde kerken dit proces? 

Wij zijn het met prof. Brillenburg Wurth eens, dat wij met Calvijns 
oudtestamentisch-theocratische aanpak er niet komen. De plaats, die hij 
aan de kerk in het publieke leven toewees en aan de staat, die in Calvijns 
"Bibliocratie" - om een term van Van Schelven over te nemen - een 
zekere soteriologische functie ontvangt, kunnen wij niet meer Qvernemen. 

Maar wat dan? Kan de kerk maar doorgaan met passief te accepteren, 
wat de christelijke organisaties in het politieke en maatschappelijke bestel 
beweren op Gods Woord gegrond te zijn? En hoe, indien door toe
nemende complicatie der samenleving, de leden van eenzelfde kerk
gemeenschap tot tegenovergestelde visie komen? En zo is op menig 
punt de situatie. . 

En wier woord moet dan meer gezag hebben, dat van de moeder 
(de kerk) of dat vad. de volwassen dochter (de christelijke organisaties)? 
Dat zijn allemaal vragen, die hier rijzen. 

Natuurlijk kon prof. Brillenburg Wurth dit alles niet behandelen én 
toch zijn dit de grote vragen van onze tijd. En hiermede raak ik de opzet 
van deze universitaire Calvijnherdenking. Ik geloof, dat men met deze 
vier redevoeringen het academisch. menu te veel overladen heeft. Van 
deze vier voordrachten geldt een beetje het Franse spreekwoord: wie te 
veel omarmt, omhelst slecht. Het is te veel en daarom, hoe interessant op 
zichzelf, blijft alles teveel stukwerk. Beter en vruchtbaarder ware m. i. 
geweest, als men zich tot twee voordrachten had beperkt. 

Indien men nu eens twee grondgedachten van Calvijn: Gods Woord 
grondslag voor de wetenschap en zijn })Bibliocratie}) voor de samenleving 
had genomen en de vraag gesteld had, wat dit voor ons in de huidige 
wetenschap en samenleving betekent en in hoeverre en hoe wij daarmede 
kunnen en moeten werken. 

Dit neemt niet weg, dat de lezingen interessant en . leerzaam zijn ook 
voor wie hier geen nieuwe of "vrije" geluiden hoort. 

Immers de repetitie is de moeder van de studie! 
DR. N. J. HOMMES 
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Baan1brekers van het humanisme, door Ds. S. J. POPMA, 
DR. J. P. A. MEKKES, DR. J. WATERINK, DR. S. U. 
ZUIDEMA. Uitgegeven door T. Wever, Franeker, in 
opdracht van de Christelijk Nationale Bibliotheek. 262 
blz. Prijs geb. 1 12,-, voor leden van de C.N.B. 
18,-. 

In dit kloeke boek van 222 pagina's vindt men achtereenvolgens studies 
van ds. S. J. Popma (Erasmus), prof. dr. J. P. A. Mekkes (John Locke), 
prof. dr. J. Waterink (Rousseau), en prof. dr. S. U. Zuiderna (over 
Ludwig Feuerbach en over het Humanistisch Verbond). Het geheel stond 
onder redactie van prof. dr. S. U. Zuiderna. 

Is het een geheel? Hier is wel wat tegen aan te voeren. Ten eerste 
heeft elk der auteurs zijn eigen manier van zeggen, ja, breder en dieper, 
zijn eigen aanpak. Dit zou echter ten dele goed gemaakt kunnen worden 
door de keuze van de onderwerpen. Als men echter de kleine reeks onder
werpen overziet, vraagt men zich af, of niet andere figuren, eventueel 
scholen of richtingen, een even belangrijk of belangrijker aandeel gehad 
hebben in de geschiedenis van wat men humanisme (in de brede zin) 
noemt. De figuur van Kant wordt in de studie van prof. dr. J. P. A. 
Mekkes enige malen genoemd (82, 86, 94); ook in die van prof. dr. 
J. Waterink. Men zou de vraag kunnen stellen, of het werk van Kant 
voor de geschiedenis van het humanisme niet belangrijker geweest is 
dan dat van Locke en Rousseau. In plaats van naar Kant te verwijzen 
in een beschouwing over Locke en over Rousseau, had men wellicht 
beter, omgekeerd, in een, studie over Kant kunnen verwijzen naar Locke 
en Rousseau. In het artikel over Feuerbach wordt uiteraard melding ge
maakt van zijn dwepende, later tanende bewondering voor Hegel, en 
men vraagt zich af, of het niet meer voor de hand gelegen had, naar 
aanleiding van een opstel over Hegel daarin melding te maken, en dan. 
niet te breed, van Feuerbach. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat 
de gekozen reeks figuren willekeurig geweest is. Dat men zich moet 
beperken, en een keuze doen die niet een ieder zal overtuigen, spreekt 
van zelf. Wij moeten erkennen, dat déze keus ons niet erg overtuigt. 
Maar mogelijk hangt dit samen met de vaagheid van de term humanisme. 
Dit woord schijnt pas in de 19de eeuw gangbaar te zijn geworden. Maar 
het leent zich enigermate tot gebruik voor gegevens uit de 16de eeuw. 
Daarbij moeten we niet vergeten, dat het ideaal van humanisme wisselt, 
en wel sterk wisselt. Algemeen noemt men heden Eramus een humanist. 
Er zou echter iets voo,r te zeggen zijn, ook Calvijn met die naam te 
sieren. Dan dienen we echter te bedenken, dat een 16de-eeuwse humanist 
iets anders is dan een 20ste eeuwse. De nog gangbare visie, dat Calvijn 
tot 1532 humanist (in beperkte zin) zou zijn geweest en kort daarna 
bekeerd zou zijn, is niet houdbaar, daar we van wat hij zelf omtrent 
zijn subita conversio zegt verder niets weten. Indien enige waarde ge
hecht mag worden aan de mededeling van Beza die de plotselinge be
kering (wat daaronder dan ook te verstaan zij) vijf jaar eerder plaatst, 
komt ze in elk geval de mening, dat hij als auteur van zijn commen
taar op de De clementia van Seneca nog volop humanist (in beperkte zin) 
zou zijn geweest, niet in het gevlij. Wil men Erasmus humanist noemen 
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en Calvijn niet, dan wordt de keuze van het verzamelwerk, waarin na 
Erasmus, Locke, Rousseau en Feuerbach worden genoemd, bepaald wille
keurig. Het woord humanisme is vaag en ietwat kameleontisch: in de 
16de eeuw zijn het geheel andere figuren dan in de 17de, 18de of 19de; 
en het is niet vol te houden, dat dit verschil te verklaren zou zijn, als 
steeds verdere verwijdering van het christelijk geloof. Reeds in de 16de 
eeuw zijn er humanisten van zeer verschillende overtuiging. Zo gaat dit 
woord wel een verzamelnaam lijken. Maar wie verzamelt, verzamelt 
volgens een bepaald beginsel. Dit beginsel hebben wij niet kunnen 
vinden. Prof. Mekkes heeft inzake de betekenis van humanisme en huma
nistisch scherpe en duidelijke, hier en daar geschiedkundig moeilijk te 
verantwoorden omschrijvingen en aanduidingen. Ware hij de auteur ge
worden van het hoofdstuk Erasmus, dan zou dit er niet alleen ip. stijl, 
maar principieel anders hebben uitgezien; evenzo indien Erasmus be
schreven ware door prof. dr. S. U. Zuidema of prof. dr. J. Waterink. 

Als we een typering van de verschillende hoofdstukken beproeven, 
zouden we het eerste, dat over Erasmus, kunnen benoemen als veelzijdig, 
artistiek en gekenmerkt door pastorale mildheid; het tweede, over Locke, 
als gedegen, militant en van worsteling getuigend; het derde (0. i. het 
glansstuk van de reeks) als rustig, rijp en doordacht; en de hoofdstukken 
over Feuerbach en over het Humanistisch Verbond, als gereformeerd, 
bijna tè. 

In het volgende pogen we deze typeringen iets nader te verantwoorden. 
Vooraf echter een opmerking, die wellicht niet overbodig is: wij bezien 

nu de hoofdstukken als afzonderlijke studies en klagen niet langer over 
de samenhang of niet-samenhang, noch over de vaagheid en het kamele
ontisme van het woord humanisme. We willen ons niet laten verlokken 
om in te stemmen met de systematil!k, welke de "flap" ons wil - haast 
had ik geschreven "aansmeren". Op die flap staat namelijk o. m.: "Dat 
daarbij" (t. w. bij de compositie van het boek) "niet zonder enig systeem 
te werk is gegaan, zal duidelijk zijn als men bedenkt, dat Erasmus repre
sentatief voor het Nederlandse taalgebied in de zestiende eeuw kan worden 
genoemd, John Locke voor het Engelse van (het einde van) de zeven
tiende eeuw, Rousseau voor het Franse van de achttiende en Feuerbach 
voor het Duitse taalgebied van de negentiende eeuw, terwijl het boek 
ten slotte weer in ons land eindigt met een kritische bespreking van het 
twintigste eeuwse Humanistisch Verbond." Tot zover de flapmededeling. 
Wij menen dat de auteur van dit flapverhaal het er om te doen geweest is, 
ons aan het lachen te maken. Want niemand zal toch in ernst geloven, 
dat een boek systematisch wordt doordat het een reisje maakt dat in 
Nederland begint, Engeland, Frankrijk en Duitsland bezoekt en weer 
in Nederland eindigt, met dien verstande dat men op deze reis telkens 
in een andere eeuw belandt. Dat Erasmus representatief zou zijn voor 
het Néderlands taalgebied is niet juist. De goede man schreef in het 
Latijn en had vrienden en kennissen in meer dan half Europa. Men zie 
zijn brieven en leze het artikel van ds. S. J. Popma. E.n Rousseau repre
sentatief voor het Franse taalgebied? Omdat hij in het Frans geschreven 
heeft dan zeker. Ik vind het maar een rare systematiek. Maar het staat 
op de flap, en die raakt men op den duur kwijt; hoewel dat weer jammer 
zou zijn van~ege het portret van Zuidema, met pijp. Zijn sympathieke, 
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markante, ietwat sombere kop is wel het beste deel van de flap. 
Eerst dus iets over de studie van ds. S. J. Popma, oudste en enige 

broeder van schrijver dezes. Wij vinden deze studie zeer boeiend. Zij is 
rijk en veelzijdig. De gestalte van Erasmus komt ons goed nabij, en 
daarbij maakt de auteur gebruik van uiteenlopende middelen: citaten; 
maar ook karakterologische opmerkingen: Erasmus heeft een karikatuur 
van zijn eigen neus getekend, en Rümke heeft opgemerkt dat de neus 
behoort tot de psychisch zwaar beladen organen (23), en even verder een 
aanhaling uit een werk van J anse de Jonge, nl. Karakterkunde (25). De 
auteur interpreteert portretten (23) en geeft opmerkingen van wijsgerig
geschiedkundige aard. Er staan enige drukfouten in dit hoofdstuk, ver
moedelijk heeft de auteur zijn kopij ingeleverd in zijn mij bekend hand
schrift. Indien dat zo is, heeft hij de zetter op een zware proef gesteld. 
Op blz. 26 staat "Adogia" i. p. v. "Adagia", en op de volgende bladzijde 
"callogeria" i. p. v. "colloquia", alsmede "Chrysostemus" voor "Chrysos
tomus". Op die pagina, onder "Vrolijke wijsheid" zal in de tweede regel 
wel "filoloog" moeten staan, want wij kunnen niet voetstoots aannemen 
dat Erasmus zich als filosoof met het Nieuwe Testament heeft bezig 
gehouden; met de kerkvaders, dat zou nog gaan, hoewel niet makkelijk. 

Op diezelfde pagina 27 vinden we een zeer belangrijke opmerking: "Er 
is geen tegenstelling tussen de litterator en de theoloog Erasmus" . 
Natuurlijk niet, zijn we geneigd te zeggen. Maar in het begin van dit 
hoofdstuk wordt vermeld, dat de typisch theologische werken van Erasmus 
op de achtergrond blijven: daar wordt wel geen tegenstelling, maar 
stellig een "typisch" verschil aangeduid. Nu mogen we daar nooit boos 
of verdrietig onder worden. De woorden "theologisch" en "theologie" 
zijn de internationale woorden, die het meest ondoordacht gebruikt worden 
van alle internationale woorden die er bestaan. Het heeft ons verbaasd, 
ja verbijsterd dat een auteur in een weekblad tot ontwikkeling van het 
gereformeerde leven hierop is afgevlogen en gezegd heeft: het gaat juist 
wel om die theologische werken. Dit dunkt ons een mal zeggen. Want 
wie weten wil wat Erasmus' geloof was voor zover hij het beleed, wat 
zijn levensbeschouwing was en zijn kijk op de geschiedenis, kan even 
goed, en misschien beter, terecht bij de Lof der zotheid en de Colloquia 
alsmede de brieven, dan b.v. bij een werk als dat over de vrije wil. 
Wanneer wij dan ook lezen (28): "De kunstenaar en litterator Erasmus 
krijgt op den duur meer theologische belangstelling, maar hij blijft huma
nistisch geleerde" - dan wordt het ons wonderlijk te moede en neigen 
we ertoe te vragen, of "theologisch" niet net zulk een woord is als Kants 
apperceptie volgens Bolland: "Voor de náám moet U ontferming hebben, 
want die naam is boem-boem" (Collegium logicum, 1905, I 69). Deze 
ontferming nope ons, niet meer te zeggen over een eventuele theologische 
belangstelling van de humanistische geleerde kunstenaar en litterator 
Desiderius Erasmus, en nope ons tevens kritiek tegen de achtergrond, 
waar het "typisch theologisch werk" van Erasmus blijven zou (en alleen 
daarom niet blijven kan omdat het niet typisch en niet theologisch-boem
boem is) niet te zwaar op te vatten. 

Ds. S. J. Popma heeft het over de hele Erasmus, gelukkig. En hij 
schrijft over de humanist Erasmus en acht hem een baanbreker van het 
humanisme. Nu moeten we toch weer even terugkomen op dat vreemde 
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woord. Ds. S. J. Popma ziet de verhouding van Humanisme en 
Renaissance (wij zouden die woorden liever niet met een hoofdletter 
schrijven, maar vinden het natuurlijk best) zo, dat Humanisme (dat hij 
onderscheidt van humanisme als geestelijke houding, dat hij met kleine 
beginletter schrijft) het intellectuele centrum is van de renaissance. Hij 
sluit zich in deze onderscheiding van Humanisme en humanisme aan bij 
Vopenhoven, - maar niet bij diens opvatting inzake de verhouding van 
Humanisme en renaissance: Vollenhoven ziet de renaissance als een diep 
religieus verzet tegen de Rooms-Katholieke kerk als uitdeelster van het 
nieuwe leven, een verzet waarin de idee van zelfwederbaring ligt, wat 
dan ook de betekenis is van het woord rinascimento; terwijl het 16de
eeuwse Humanisme een toepassing kan zijn van die idee: men kan zich
zelf -ook het nieuwe leven geven door een "bad in de oudheid" (maar men 
kan het ook door verliefd te worden en daarna al dan niet te trouwen). 
Het zou verantwoord zijn de in dit boek humanistisch genoemde denkers 
te zien als voortzetters op diverse wijze van de renaissance, maar "Baan
brekers van de renaissance" klinkt niet. 

Niettemin zouden we, door ons af te vragen, hoe Erasmus tegenover 
het fundamentele dogma van de renaissance stond, voor zover hij zijn 
diepste geloofsovertuiging uitsprak, een helderder kijk op hem kunnen 
krijgen. Ds. S. J. Popma wijst ons de weg door zijn opmerking: "Erasmus 
is echter voor alle dingen moralist" (53). Hij luistert naar de Bijbel, maar 
niet minder naar Cicero en Seneca. De auteur is van overtuiging, dat we 
Erasmus zo moeilijk kunnen "plaatsen", omdat hij geen wijsgeer is. Wij 
vragen ons af, of men een auteur die wèl wijsgeer is, door die oorzaak 
gemakkelijker zou kunnen "plaatsen". In de geschiedenis van de wijs
begeerte treffen we menig moralist aan, en mogelijk kunnen we ook 
Erasmus wel als filosoof zien, mits we er geen bezwaar tegen hebben, dat 
zijn filosofisch oeuvre meer levensvisie dan wereldbeschouwing geeft. 

De studie van prof. dr. J. P. A. Mekkes over John Locke vergt, zoals 
de auteur op blz. 119, kort voor het einde van zijn opstel, opmerkt, veel 
wetenschappelijk geduld. Wij hebben dit geduld weten "op te brengen", 
maar of het een wetenschappelijk geduld was, weten wij niet. De schrijver 
ziet Locke als de vader der Verlichting (63). Heeft de Verlichting niet 
vele vaders gehad, en is onder die alle Locke wel zo representatief? Een 
belangwekkende figuur is hij stellig, o. m. omdat hij ons voor de vraag 
stelt, of iemands wijsbegeerte mogelijk in tegenstelling kan staan tot zijn 
diepst geloof; ofwel voor de overweging, dat we wellicht voor het verstaan 
van zulk een figuur een geheel andere werkwijze nodig hebben dan t. a. v. 
asynthetische denkers die zich bewust van het Evangelie afwenden. De 
auteur gaat het verschil en de verwantschap van Locke met Descartes na 
en komt tot fixering van een principiële innerlijke tegenstrijdigheid, die 
tussen de uit het zintuigelijke stammende kennis en de intuïtie als zelf
standige intellectieve bron (97); en terecht legt de auteur nadruk op de 
religieuze betekenis van deze antinomie. Het wil ons voorkomen, dat de 
perception niet passief maar actief en receptief van aard is, zoals het woord 
zelf reeds aanduidt, vgl. het citaat op blz. 88. Merkwaardig is Locke's 
opvatting over de Schrift, die de auteur op blz. 101 vermeldt en die als 
twee druppels water gelijkt op de theologische leer van het testimonium 
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Spiritus Sancti internum speciale. De auteur vermeldt vrij breed de be
tekenis van Locke's tolerantie-idee en zijn politieke opvattingen. Of wij 
hier met politiekwetenschappelijke opvattingen dan wel met politieke be
zinning te doen hebben is een vraag, die samenhangt met een andere, nI. 
of wij Locke ten volle als wetenschappelijk filosoof kunnen zien. Zijn 
succes, waarvan prof. dr. J. P. A. Mekkes twee maal melding maakt 
(75, 88) wijst op Britse, ietwat practicistische niet-helemaal-wetenschappe
lijkheid. Daarmee behoeft zijn voorkeur voor een met bewijzen werkende 
moraalwetenschap niet in tegenspraak te zijn (95, 106), want het gaat er 
om wat men onder wetenschap en bewijs verstaat. Samenvattend menen 
we te mogen zeggen, dat de studie van prof. dr. J. P. A. Mekkes, verreweg 
de moeilijkste uit geheel het boek, van grote scherpzinnigheid, geestelijke 
en daardoor intellectuele worsteling getuigt, waarbij de vraag blijft, of de 
methode wel geheel past op het werk van Locke en of de auteur zich in zijn 
onderzoek niet een weinigje in de weg heeft gestaan. 

De studie van prof. dr. J. Waterink, die we het glans stuk van het boek 
noemden, lijkt ons de rijpste bijdrage. De auteur is ook de oudste. Het 
onderwerp Rousseau boeide hem reeds lang, zoals blijkt uit zijn bijdrage 
in de bundel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der V.U. in 1930. 
Tegenover de mening, dat Rousseau een "wel zwak calvinist" zou zijn 
geweest, toont de auteur overtuigend aan, dat men van een wezenlijke 
beïnvloeding door het calvinisme niet spreken kan; en we herinneren ons 
een regel uit een oud gedicht, ons niet nader bekend: ,,'k Weet, dat er 
twee Genèves zijn: één van Calvijn, één van Rousseau". Met enkele fijne 
schetslijnen tekent de auteur o.ns de Confessions-kwestie, die toch wel 
ietwat anders gelegen heeft dan we zouden vermoeden uit de beroemde 
roman van Félix Bungener, Julien ou la fin d'un sièc1e. Of er een "christe
lijk individualisme" mogelijk is (153) wagen wij te betwijfelen. Verhelde
rend lijkt ons de opmerking, dat Rousseau zeer waarschijnlijk niet echt 
in zijn eigen theorieën heeft geloofd (153). Zien we Rousseau als "baan
breker van het humanisme", dan wordt ons opnieuw duidelijk hoe vaag 
en rekbaar het woord humanisme is. We zouden gaarne willen weten 
of hij tot de Aufklärung dan wel tot de romantiek behoort, eventueel of 
deze vraag foutief gesteld is, en zo ja, om welke reden. 

Ludwig Feuerbach behoort naar de indeling van Vollenhoven tot het 
oude rationalisme; deze indeling heeft o. i. een goede wijsgerig-geschied
kundige zin: de figuur wordt ons er duidelijker door. De renaissancistische 
idee van de zelfwederbaring heeft bij hem een sterker accent dan bij enige 
vroegere representant van het oude rationalisme, en om deze reden kan 
men hem historisch belangrijk noemen, alsook vanwege het feit dat hij in 
zeker opzicht Marx beïnvloed heeft. Dat hij van theoloog wijsgeer ge
worden zou zijn, is slechts in zoverre juist, als hij, enfant terrible der 
theologie, een godsdienstwijsbegeerte ontwierp, die hem de wangunst van 
vele theologen bezorgde. Zoals het moeilijk is hem humanist te noemen -
immers in zijn werk krijgt de renaissancistische idee nieuwe kracht en 
actualiteit, zodat het woord "humanisme", op hem toegepast, opnieuw 
een andere nuance krijgt -, zo is het moeilijk hem atheïst te noemen. 

Feuerbach werkt namelijk, evenals later Sartre, met het negatieve gods-
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bewijs, een even ondubbelzinnig getuigenis van theologische belangstelling 
als het positieve. Dat de christelijk bedoelde theologieën zelden of nooit 
een christelijke statuur bereiken, is een reden te meer om Feuerbach de 
titel van theoloog niet te onthouden. Want het moet ons er om te doen 
zijn, hem te verstaan. Tot zijn idee van de humaniteit des mensen en 
van de medemenselijkheid heeft zeer waarschijnlijk de typisch theologische 
idee bijgedragen, die het eerste en het tweede gebod in de samenvatting der 
wet identiek acht. In zijn godsdienstfilosofie onderscheidt hij zich gunstig 
van vele theologen: hij vraagt althans naar de mogelijkheid der theologie. 
Dat zijn antwoord hoogst verwerpelijk is, doet aan de legitimiteit van de 
vraag niets af. Noemt hij theologie vermomde anthropologie, dan volgt hij 
de denkwijze van hen, die in de theologie geloofstheorie willen zien. Deze 
laatsten komen tot radicaal ander resultaat, als zij daarbij zeggen, dat een 
geloofstheorie ook en wel allereerst rekening dient te houden met de 
wetszijde, in dit geval de Schrift als onfeilbaar te boek gesteld Godswoord; 
maar in de denkwijze is overeenkomst. Wie beweren zou, dat de structuur 
van 's mensen bewustzijn verwijst naar een Gans Andere als buitenwereld, 
zegt iets anders dan wat Feuerbach als resultaat van zijn godsdienst
filosofie poneert, maar ook hier is overeenkomst in denkwijze. 

Deze en dergelijke overwegingen kunnen o. i. in een schets van het werk 
van Feuerbach niet gemist worden. Zijn ethiek is duidelijk een theolo
gische ethiek. Zegt Zuidema daarvan, dat ze te typeren is met de spreuk 
"Homo homini deus", de mens is voor de mens een god, dan kunnen we 
ons daarmee goed verenigen, maar we hadden er graag bij willen horen, 
dat ook door deze spreuk het theologisch karakter van Feuerbach's ethiek 
duidelijk wordt, en dat verdedigers van een theologische ethiek, die werken 
met een schema van ethiek en dogmatiek, en wel zo, dat beide de totale 
mens betreffen en er van een zelfstandigheid van de ethiek geen sprake is, 
Feuerbach methodisch niets te verwijten hebben. En men mag de vraag 
stellen, of niet theologieën mede verantwoordelijk zijn voor Feuerbach's 
onchristelijk filosoferen. Theologische banvloeken hebben, als ze een 
Feuerbach gelden, iets ridicuuls, men denkt aan boter op het hoofd. Ook 
Feuerbach'g gedachten over het openbaringswonder tonen sporen van con
tact met theologische wonder-"begrippen", die ten dele verantwoordelijk 
zijn voor Feuerbach's godsdienstfilosofische afkerigheid. Oefent hij critiek , 
op een dualisme van bidden en werken, dan mogen we opmerken dat 
dergelijk dualisme in christelijke kring niet ongewoon is, en dat zijn strijd 
tegen dit dualisme ons iets te leren heeft, ook al blijft zijn resultaat van die. 
strijd verwerpelijk. 

Feuerbach's ethiek der medemenselijkheid, vaak ten onrechte aan Marx 
toegeschreven, schijnt meer een niet-principiële correctie op een zelfzuchtig 
individualisme dan een breuk met dit laatste. Toch ontbreekt ook hier een 
streven naar radicaliteit niet. Zijn idee van oorspronkelijke ik-jij-heid, die 
even aan Martin Buber doet denken, was wel een oorspronkelijke ge
dachte, die wellicht slechts ten dele door Marx verstaan is. Terecht wijst 
Zu~dema op een historisch verband tussen Feuerbach's afkerigheid en het 
godloos en goddeloos élan van het huidig communisme. Helaas gaat hij de 
vraag voorbij, hoeveel schuld de christelijk bedoelde theologieën in dezen 
hebben. 
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De bedoeling van Zuidema's studie over het Humanistisch Verbond kan 
wel niet zijn te poneren, dat het werk van Erasmus via Locke, Rousseau 
en Feuerbach hierop zou zijn uitgelopen. Dat de reeks even die indruk 
wekt, en dat die indruk versterkt wordt door de in de flapmededeling 
vermelde systematiek, was wellicht onvermijdelijk, doordat het boek de 
bedoeling heeft populair-wetenschappelijk te zijn. Dit doel is bereikt, uit
gezonderd in het hoofdstuk van Mekkes, dat zeker wetenschappelijk en 
even zeker niet populair is. Het laatste hoofdstuk kon profiteren van het 
feit, dat de gedachten wereld van het Humanistisch Verbond in veel op
zichten oppervlakkig is. Wat dr. Van Praag zegt over Trente, Augsburg 
en Schriftkritiek is verre van intelligent. Christenen verzwakken hun 
positie tegenover het gevaar van het Humanistisch Verbond door een 
oeverloze ethiek aan te hangen: atheïsme b.v. is geen zaak van zedelijke 
overtuiging, maar van geloof. Gaat men het geloof uiteenbreken in boven
tijdelijke religie en tijdelijke geloofsfunctie, dan verzwakt men zijn positie 
opnieuw. Zo heeft het Humanistisch Verbond, ondanks zijn opmerkelijke 
oppervlakkigheid, vaak gemakkelijk spel. Zijn verzet tegen de idee van 
bovennatuur raakt een zwakke plek in het christelijk denken. Het supe
rioriteitsgevoel van het Humanistisch Verbond doet ons onwillekeurig 
denken aan het superioriteitsgevoel van de theologieën t. a. v. Schrift en 
kerk. Ook hier klemt de schuldvraag. Opmerkelijk is de geestverwantschap 
tussen veel woordvoerders van het Humanistisch Verbond en de gods
dienstfilosofie van Feuerbach. Grote figuren zijn het niet - dat was de 
hen overtreffende Feuerbach evenmin - maar ze zijn bezield door een 
merkwaardige zendingsijver. Hun verwantschap aan de renaissance is hun 
niet onbekend. Opmerkelijk is hun stugge overtuiging van de redbaarheid 
van de mens; een overtuiging, die het laat-antieke humanisme, dat van 
"anthropizein" sprak en zo wellicht het woord humanisme taalhistorisch 
gestempeld heeft, niet kende (vgl. Lucianus' Demonax, cap. 10), en die 
door Goethe werd afgewezen: Ein Lump bleibt freilich ein Lump. Lothar 
Helbing, een profeet van het "derde humanisme" is van mening: "der 
reine "pauper" und der internationale Nomade bieten keine Voraussetzung 
für eine humanistische Form" (Der dritte Humanismus, blz. 103). Ener
zijds verzoent Helbing ons ietwat met de term "humanisme"; aan de 
andere kant herinnert hij ons er aan, dat er ook een eerste (soms pedago
gisch genoemd) humanisme geweest is, waaraan Erasmus heeft meege
werkt en waartoe we Calvijn mogen rekenen - zodat dit eerste of peda
gogisch humanisme reeds ten minste drie typen kent, want ook Melanch
thon mag ertoe gerekend worden - en een tweede humanisme, dat als 
classicistisch humanisme bekend staat en waarvoor de dichter Schiller 
veel voelde, en een derde humanisme, waaraan de naam van Wemel' 
Jaeger is verbonden. Deze drie humanismen echter beslaan een gebied, 
waar het werk van Locke, Rousseau, Feuerbach en het Humanistisch 
Verbond buiten ligt. Men kan wel lid van het Humanistisch Verbond zijn 
en tegelijk aanhanger van het derde humanisme, maar dat zijn dan toch 
twee verschillende ambten. 

Resumerend menen we te mogen zeggen, dat Baanbrekers vam het 
hunUJmÏS1ne een boek is waaruit men veel leren kan, dat populair-weten-' 
schappelijk bedoeld is en op één uitzondering na aan die bedoeling 
beantwoordt; een boek dat als geheel weinig systematische harmonie te 
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zien geeft, mede doordat de besproken figuren door hun werk weinig een 
historische lijn te zien geven, terwijl bovendien de aanpak van de ver
schillende auteurs niet onaanzienlijk verschilt. Dat de "geest" van Erasmus' 
werk via Locke, Rousseau en Feuerbach op het Humanistisch Verbond 
zou zijn uitgelopen, is niet juist, en het is jammer dat het een weinigje 
gesuggereerd wordt. Als monografieën van vier calvinistische mannen van 
studie heeft het boek grote bekoring; maar dan ziet men deze monogra
fieën ook als vier eenzame rotsen, die door verschil in kijk en aanpak van 
de auteurs weinig met elkaar gemeen hebben. De ene lezer zal waardering 
hebben voor de pastorale mildheid van ds. S. J. Popma, de andere voor 
het stugge denkproza van prof. dr. J. P. A. Mekkes, nog een ander zal zich 
gesterkt vooelen door de militante zegging van prof. dr. S. U. Zuidema, en 
menig lezer zal het heldere, kundige en rijpe betoog van prof. dr. J. Wate
rink prefereren, ook als hij zich even afvraagt, wat de uitdrukking "christe
lijk individualisme" zeggen wil en zeggen kan. 

K. J. POPMA 
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