
ANTI-REVOLUTIONAIRE STAATKUNDE 



ANTI-REVOLUTIONAIRE 
STAATKUNDE 

MAANDELIJKS ORGAAN 
VAN DE Dr. ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

TER BEVORDERING VAN DE STUDIE 
DER ANTI-REVOLUTIONAIRE BEGINSELEN 

ONDER REDACTIE VAN 
Dr. J. SCHOUTEN. Voorzitter ~ Dr. W. P. BERGHUIS ~ Mr. K. GROEN 

Dr. H. JONKER ~ Mevr. Prof. Dr. G. H. J. VAN DER MOLEN 
Ds. B. VAN SMEDEN ~ Prof. Dr. M. C. SMIT 

Dr. E. P. VERKERK ~ Mr. C. J. VERPLANKE ~ Mr. J. H. PRINS. secretaris 

ACHT-EN-TWINTIGSTE JAARGANG 

* 

J. H. KOK N.V. KAMPEN 1958 



i 
I 
I 

J 

"' 

1 • 

REGISTER 28e JAARGANG 

ALFABETISCHE LIJST VAN SCHRIJVERS 

Albeda, Dr. W., Volledige werkgelegenheid en maatschappij . 
Albeda, Dr. W., De Nederlandse geleide loonpolitiek . 
Algra, H., De actualiteit van Groen 
Algra, H., Binnenlands overzicht . . .' . . . . 
Brink, W., A.R.-C.H. . . . . . . . . . . . 
Dirker ec. drs., F.W., Begrotingspolitiek en nationale welvaart; vroeger 

Blz. 
297 
180 
161 
309 
252 

en nu • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Frost, Dr. Herbert, Reformatorisch denken over de staat en christelijke 

partijpolitiek. Een onderzoek betreffende de geschiedenis der 
Duitse partijen. . . . . . . . . . . . . .. 1, 40, 78 

G1-oen, Mr. K., Geen p.b.o.-spookbeeldhouwerij! . • . • . • • • . 105 . 
Heuvel, Chr. van den, Het vestigingsbeleid in de landbouw. . . . . 279 
Hoogendijk Jr., Mr. W. C. D., Enkele beschouwingen rondom de Volks-

partij voor Vrijheid en Democratie. . . • 225 
Jonker, Dr. H., Beginselen. . . . . . . . . . 129 
Mark,-P. van der, De ontsluiting van het platteland. 269 
Poot BOC. drs., J., Grote steden en satellieten. . . 12 
Prins,~Mr. J. H., De strijd der partijen. . . . . 317 
Rietveld, Dr. B., Christelijke goede werken in de twintigste eeuw . 265 
Ruiter, Mr. A. C. de, Oude en nieuwe denkbeelden over hervorming der 

Eerste Kamer . . . . . . . . • . 165 
Schakel, M. W., Een getuigenis. . . . • • • . . . . . . . . 109 
Schakel, M. W., Bij het atoom der democratie. . . . . . . . . . 33 
Scholten, Prof. Dr. L. W. G., Buitenlands overzicht 28, 93, 147, 208, 285, 331 
Smeden, Ds. B. van, Secularisatie? . . . . . . . . . . 78 
Tuinen litt. ars., S. van, Kunstpolitiek in gewest en gemeente . 
Velema, Dr. W. H., Kuyper en de overheid. . . . . 
Wilde, Dr. J. P. J. van der, De P.B.O. in ontwikkeling. . • • 

182 
201 
822 



VI REGISTER 

ALFABETISCH ZAKENREGISTER 
(ADVIEZEN EN ARTIKELEN) 

A.R.-C.H., door W. Brink. . . . . . . 
Actualiteit, De - van Groen, door H Algra . 
Beginselen, door Dr. H. Jonker . 
Begrotingspolitiek en nationale welvaart; vroeger en nu, -door F. W. 

Blz. 

252 
161 
129 

Dirker ec. drs.. . . . . . . . . . . 48 
Bijzondere school, Overheidsschool of - (Advies). . . . 212 
Binnenlands Overzicht, door H. Algra. . . . . . . . 309 
Buitenlands Overzicht, door Prof. Dr. L. W. G. Scholten 28, 93, 208, 285, 331 )<.. 

C.H., A.R.- -, door W. Brink. . . . . . . . . . . . . . . 252 
Christelijke goede werken in de twintigste eeuw, door Dr B. Rietveld. 265 
Christelijke partijpolitiek, Reformatorisch denken over de staat en -, 

door Dr. Herbert Frost. . . . . . . . . 1, 40, 78 
Culturele raad en cultureel fonds (Advies). . . . 127 
Democratie, Bij het atoom der -, door M. W. Schakel. 33 
Eerste Kamer, Oude en nieuwe denkbeelden over hervorming der -, door 

Mr. A. C. de Ruiter. . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
Getuigenis, Een -, door M. W. Schakel. . . . . . . . . .. 109 
Goede werken, Christelijke - in de twintigste eeuw, door Dr. B. Rietveld 265 
Groen, De actualiteit van -, door H. Algra. . . . . . .. 161 
Kunstpolitiek in gewest en gemeente, door S. van Tuinen litt. drs. 132 
Kuyper en de Overheid, door Dr. W. H. Velema. . . 201 
Loonpolitiek, De Nederlandse geleide -, door Dr. W. Albeda.. 180 
Maatschappij, Volledige werkgelegenheid en -, door Dr. W. Albeda . 297 
Landbouw, Het vestigingsbeleid in de -, door Chr. van den Heuvel . 279 
Ontsluiting, De - van het platteland, door P. van der Mark. 269 
Overheidsschool of Bijzondere school (Advies). . . . . . 212 
Overzicht, Binnenlands -, door H. Algra . ...... 309 
Overzicht, Buitenlands -, door Prof. Dr. L. W. G. Scholten 

28, 93, 147, 208, 285, 331 

Partijen, De strijd der -, door Mr. J. H. Prins. . . . . .. 317 
P.B.O.-spookbeeldhouwerij! Geen -, door Mr. K. Groen. . . . .. 105 
P.B.O., De P.B.O. in ontwikkeling, door Dr. J. P. I. van der Wilde. 322 
Platteland, De ontsluiting van het -, door P. van der Mark. . .. 269 
Reformatorisch denken over de staat en christelijke partijpolitiek, door 

Dr. Herbert Frost . . . . . . . . . . . 1, 40, 78 
Satellieten, Grote steden en -, door J. Poot soc. drs.. . . . . . . 12 
Secularisatie?, door Ds. B. van Smeden. . . . . . . . . . . . 73 
Staat, Reformatorisch denken over de - en christelijke partijpolitiek, 

door Dr. Herbert Frost . . . . . . . . 1, 40, 78 
Steden, Grote - en satellieten, door J. Poot soc. drs. . 12 
Strijd, De strijd der partijen, door Mr. J. H. Prins. . 317 
Verkiezing door middel van voorkeurstemmen (Advies) 255 
Vestigingsbeleid, Het - in de landbouw, door Chr. van den Heuvel. 279 



i 

I , 
REGISTER 

VolksPartij voor Vrijheid en Democratie, Enkele beschouwingen rondom 
de -, door Mr. W. C. D. Hoogendijk Jr.. . . . . . 

Voorkeurstemmen, Verkiezing door middel van - (Advies). . . . . 
Welvaart, Begrotingspolitiek en nationale -; vroeger en nu, door F. W. 

Dirker ec. drs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Werkgelegenheid, Volledige - en maatschappij, door Dr. W. Albeda. . 

BOEKBESPREKING 

VII 

Blz. 

225 
255 

48 
297 

Barents, Prof. Dr. J., Prof. Dr. W. H. Gispen, Dr. G. P. van ltterzon, 
Prof. Dr. Gezina H. J. van der Molen, Prof. Dr. M. C. Smit, Prof. 
Dr. H. Smitskamp, Prof. Dr. W. C. van Unnik, Christendom en 
nationalisme. 's-Gravenhage, 1955 (Dr. J. Verseput) . . . . . 98 

Borst, Prof. Mr. P., e.a., De verantwoordelijke maatschappij. Veertig 
jaren christelijk-sociale ondernemersarbeid. Franeker, z.j. (Dr. W. 
Albeda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

Brouwer, B J., De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indo
nesische beweging. Kampen, 1958 (G. Puchinger): . . . . . 192 

Daulte, Philippe, Le problème de l'état chrétien. La Bibliothèque des arts. 
Lausanne-Paris, z.j. (Dr. C. M. E. van Schelven). . . " 315 

Decker, Dr. Günter, Republik Maluku Selatan, Die Republik der Süd 
Molukken. Untersuchungen und Dokumente zum Selbstbestim
mungsrecht der Ambonesen, zum Föderalismus und Kolonialismus 
in Indonesien. Göttingen, 1957 (Prof. Dr. J. Prins). . . . . . 218 

Dijk, Dr. R. van, Vrijheid en gebondenheid van de mens in de samen-
leving. Wageningen, z.j. (D. W. Ormel). . . . . . 101 

Gedachten over het agrarisch grondgebruik. Uitgave van de Ned. Chr. 
Boeren- en Tuindersbond, z.p. en j. (Drs. A. R. van Nes). . . 335 

Haitjema, Prof. Dr. Th. L. e.a., Een getuigenis. Waarom wij c.h. zijn en 
blijven. Den Haag, 1958 (M. W. Schakel) . . . . . . . . 109 

Hoogendijk Jr., Mr. W. C. D., Dr. J. P. A. Mekkes, Drs. G. Puchinger, 
Mr. C. J. Verplanke, Prof. Dr. S. U. Zuidema, Mr. W. Aantjes, 
Om een Evangelische politiek. Zutphen, 1958 (Prof. Mr. P. J. 
Verdam) . . . . . . . . . . 257 

Hoven, G. van, Zin der techniek. Utrecht, 1957 (Prof. Dr. Ir. H. van 
Riessen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

Klatter litt. drs., J., De wondere wereld van Nijl tot Eufraat. Meppel, 
z.j. (T. Knecht) . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Kraan, Dr. E. J., Dr. S. U. Zuidema, Dr. F. de Roos en D. W. Ormel, 
Denkers van deze tijd, deel 111. Franeker, z.j. (Dr. W. Albeda) 295 

Mulder S.J., Dr. Th. B. C., Loonvorming in Overleg. Gedragingen van 
het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland na de tweede 
wereldoorlog. Assen 1956 (Dr. G. J. Stapelkamp) . . . . . . 292 

Puchinger phil. drs., G., Hongarije's opstand en Nederlandse universiteit 
Rede uitgesproken in het Groot-Auditorium der Rijksuniversiteit 
van Utrecht ter herdenking van de Hongaarse opstand van novem-
ber 1956. Utrecht, 1957 (Mr. J. H. Prins). . . . . . . . .' 72 

I i 

I 
I 

! 
I 

i 

I 



VIII REGISTER 

Blz. 

Riessen, Dr. Ir. H. van, De maatschappij der toekomst. Franeker, z.j. 
(D. W. Ormel). . . I. • • • • • • • • • • • • • • • 339 

Röling, Prof. Mr. B. V. A., Nieuw-Guinea als wereldprobleem. Assen, z.j. 
(Mr. L. W. G. Scholten) . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Siebesma, Dr. P., Open brief aan allen die aanhanger zijn van de anti
revolutionaire of christelijk-historische richting. Franeker, 1958 
(Mr. C. J. Verplanke) . . . . . . . . . . . . . . . . 197 

Sociale aspecten automatisering. Symposion, gehouden ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van Keesings Historisch Archief (Prof. 
Dr. H. J. van der Maas). . . . . . . . . . . . . . . 151 

Tooren, E. ten, Inkomstenbelasting en Europese Integratie. Proeve ener 
rechtsvergelijkende beschouwing inzake heffingstechniek en 
differentiatie van de belastingdruk bij een analytisch en synthe
tisch systeem in de inkomstenbelasting. Amsterdam, 1956 (Mr. W. 
Dirksen) . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • 157 

Wertenbruch, Wilhelm, Versuch einer kritischen Analyse der Rechtslehre 
Rudolf von Jherings. Berlin, 1955 (Dr. J. D. Dengerink) . . . 66 

Zelfstandigheidspolitiek. Referatenbundel van het derde Gereformeerd 
Politiek Congres. (Uitgave Gereformeerd Politiek Verbond) 
(Dr. J. Meulink) . . . . • . • . . • • • • . • • • • 221 

Zuidema, Dr S. U., Ds. S. J. Popma, Dr. J. Severijn en Dr. H. Smitskamp, 
Denkers van deze tijd, deel 11. Franeker, z.j. (Mr. J. H. Prins) 264 



REFORMATORISCH DENKEN OVER DE STAAT EN 
CHRISTELIJKE PARTIJPOLITIEK 

Een onderzoek betreffende de geschiedenis der Duitse partijen 

DOOR 

Dr. HERBERT FROST 1) 

I 

Het hier volgende artikel tracht uiteen te zetten, in hoeverre het 
reformatorische denken over de staat zijn neerslag gevonden heeft in de 
vormgeving en de arbeid der Duitse partijen. Deze partijen en haar op
treden worden dus steeds aan dezelfde norm getoetst. Uit de resultaten 
zal echter blijken, hoe verschillend de uitkomsten dezer toetsing wel 
moeten zijn en ook in concreto geweest zijn. 

Reeds dadelijk moet worden vastgesteld, dat een reformatorisch-poli
tieke beweging, die in de gehele periode van de geschiedenis der Duitse 
partijen aanwijsbaar zou zijn, niet bestaat. De veelvuldige veranderingen 
in de algemene Duitse politieke geschiedenis der laatste 150 jaar hebben 
verhinderd, dat een continuïteit, zoals die bv. in Nederland in de ge
schiedenis der Anti-Revolutionaire Partij en van de Christelijk-Histo
rische Unie aan de dag treedt, in Duitsland aanwezig geweest is, waarbij 
ook niet uit het oog mag worden verloren, dat de ontwikkeling van het 
Duitse protestantisme hierbij in hoge mate belemmerend heeft gewerkt. 
Daarom kan alleen getracht worden, de eerste pogingen om tot een refor
matorisch-politiek denken over de staat te komen, te schetsen in het 
levenswerk van die mannen, van wie impulsen tot zulk een denken zijn 
uitgegaan en die er soms ook in geslaagd zijn, aan hun gedachten in de 
politieke werkelijkheid vorm te geven. 

Van een eigenlijke partij geschiedenis in moderne zin kan men in 
Duitsland eerst spreken na het ontstaan van parlementaire instellingen 
in de afzonderlijke staten, dus na de overgang van de absolutistische rege
ringsvorm in een constitutionele, berustend op de indeling in standen 2), 
resp. later een parlementaire. De eer!>te vorming van partijen heeft dan 
ook tussen 1816 en 1849 plaats gehad. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, 

1) De Duitse uitgave van deze verhandeling is als feestgave aangeboden aan prof. 
mr. dr. Ernst von Hippel te Keulen, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. De 
vertaling en bewerking voor de lezers van Antirevolutionaire Staatkunde, waarbij de 
oorspronkelijke verhandeling sterk werd bekort, is van de hand van C. Groen, oud
directeur ener christelijke kweekschool, te Ede. 

2) De schrijver bedoelt hier een regeringsvorm, waarbij in de eerste plaats de volks
vertegenwoordiging gekozen wordt volgens een niet voor allen gelijk kiesrecht der 
staatsburgers en waarbij voorts haar bevoegdheid wat de totstandkoming der wet
geving betreft tot een minimum is beperkt b.v. in de Zuidduitse constituties vóór 
1848. Het latere Pruisische drie-klassen-kiesrecht is een mengvorm op de weg naar 
het moderne parlementarisme. 
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d~t de p~rtijen onafhankelijk van de algemene geestelijke ontwikkeling, als 
Ultdrukkmg van de verschillend gerichte wil tot politieke vormgeving van 
bepaalde bevolkingsgroepen, pas opgedoken zouden zijn bij het ontstaan 
der parlementen. Veeleer hebben zich reeds in de voorafgaande decen
niën, begunstigd door de algemene verzwakking van de absolutistische 
staat in het laatste gedeelte van het tijdperk der verlichting en in nauw 
verband met de ontwikkeling der pers, bepaalde meningsgroeperingen ont
wikkeld, die men, onder alle voorbehoud, als de geestelijke voorlopers 
van de latere politieke partijen mag beschouwen. 

De reformatorische strevingen op politiek gebied treden van haar 
eerste begin tot ver in de 19de eeuw op in nauwe verbinding met de 
conservatieve groeperingen. Deze verbinding is niet toevallig. Immers 
is aan de christelijke leer zelf een conservatieve, bewarende trek eigen, 
die in laatster instantie geworteld is in het bewustzijn van de christen, 
dat hij op deze wereld niet zijn blijvende plaats heeft. In elk geval is het 
de christen verboden, te geloven aan een onbegrensde vooruitgang in deze 
wereld; in het bijzonder ook, mee te doen aan de pogingen, de innerlijke 
structuurordening van de gevallen schepping om te zetten in een rijk 
van eeuwige gerechtigheid op deze aarde. Hij is gebonden aan de achting 
voor de existentie en in 't bijzonder voor het recht van zijn naaste, dat 
voor hem geen middel tot doorvoering van maatschappelijke utopieën kan 
zijn. Hoezeer de christelijke ethiek onder elke levensomstandigheid ver
plicht te handelen tot heil van de naaste, toch is ze bij dit streven aller
minst vrij in de keuze van haar middelen, daar deze begrensd wordt 
door de eis der gerechtigheid. Waar christendom is daarom zowel door 
en door conservatief als ook antirevolutionair 3). 

De eerste los georganiseerde conservatieve groeperingen treden dan 
ook bijna altijd op in nauwe samenhang met de nieuw-orthodoxe theolo
gische stromingen sedert de tweede helft van de 18e eeuw. Tegenwoordig 
heeft men bijna algemeen ingezien, dat het onjuist is, in deze groepen 
enkel en alleen een reactie te zien op de opkomst van het theologische 
en filosofische rationalisme enerzijds en de revolutionaire verschijnselen 
op politiek gebied anderzijds. Vooreerst is het reformatorische denken 
over de staat ouder. Het kende - uitgaande van de beschouwingen der 
reformatieperiode over Romeinen 13 - het verstrekkende begrip van 
de door God geboden dienstverhouding van de onderdaan tegenover de 
overheid, waarin ieder zijn bijzondere ambt te vervullen had. Ook het 
ambt van de heerser werd zo opgevat. 

Evenals de liberale visie uit de periode der verlichting vindt dan verder 
ook het concrete reformatorisch-conservatieve streven zijn oorsprong 
in het bewustzijn, dat een historische omwenteling van een ingrijpend 
karakter voor de deur stond. De tweede helft van de 18de eeuw kan 
men in menig opzicht beschouwen als een periode der voorbereiding, een 
tijdperk, waarin men de dingen nog niet klaar en helder zag. Dat er al 
spoedig vijandschap, een onderlinge verhouding van "actie" en "reactie" 
moest ontstaan tussen de beide geestelijke stromingen van deze tijd 

3) Vgl. Emil Brunner, Das Gebot und die Ordnungen, 4e dr., Zürich, 1939, blz. 
109 vvo Zoals de wil van God door en door conservatief ("grundkonservativ") is, zo 
behoren ook wij het te zijn. 
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en dat deze ook bijdroeg tot het ontstaan van de omwenteling, is maar 
al te begrijpelijk. 

* * * 
De eerste ritselingen van christelijk politiek leven in reformatorische 

zin vindt men in kleine groepen van vrienden, die zo nu en dan bijeen
kwamen, misschien enigszins te vergelijken met de (latere) réveilkringen. 
Uit Holstein is bekend in de laatste decenniën van de 18de eeuw de zg. 
"Emkendorfer kring" (genoemd naar een kasteel in de nabijheid van Kiel), 
waartoe o. a. graaf Reventlow en de dichter-journalist Matthias Claudius 
behoorden, wiens "Wandsbecker Bote" ook in Nederland wel invloed 
geoefend heeft. In deze kring verzette men zich zowel tegen het absolutis
me van de Deense staat (waarvan Sleeswijk-Holstein toen een deel uit
maakte) door de verdediging der oude rechten van adel en burgerij, als 
tegen de geest der Franse revolutie, die juist toen ook in Duitsland 
binnendrong. Van sociale betekenis was het, dat de adellijke leden er van 
op hun landgoederen in Oost-Holstein de lijfeigenschap der boeren op
hieven en ijverden voor een goed schoolwezen op het platteland en voor 
een pedagogiek in orthodox-christelijke zin - een streven, dat we later 
in Nederland ook in réveilkringen kunnen waarnemen. Via Claudius 
bestonden verbindingen met Claus Harms, de theoloog van de nieuw
lutherse orthodoxie, die vooral bekend is door zijn verzet tegen de door 
de staat doorgevoerde zg. Pruisische Unie van 1817 4

) en van wie ver
schillende werken in het Nederlands vertaald zijn. 

Een veel sterker piëtistisch karakter droeg een tweede groep, de 
"Deutsche Christentumsgemeinschaft", opgericht na 1780 in Bazel, waar
toe o.a. Oberlin behoorde, die bekend is door zijn hervormingen op 
sociaal en economisch gebied in 't Steintal in de Elzas, waar hij predikant 
was. Deze gemeenschap droeg meer een religieus dan een politiek karak
ter; ze richtte in 1804 het Bazelse Bijbelgenootschap op en in 1815 het 
Bazelse Zendingsgenootschap. Toch heeft ze tot op zekere hoogte haar 
stempel gezet op de ontwikkeling van de conservatieve politiek in Duits
land door haar sympathie voor wat later in Nederland genoemd werd 
"het christendom boven geloofsverdeeldheid". 

De beide grote conservatieve Duitse schrijvers over het staatsrecht van 
deze periode zijn Von Haller en Müller. De eerste gaat bij zijn ver
dediging van het gezag van de vorst tegen de aanstormende revolutionaire 
machten veel te ver, als hij de vorst beschouwt als de eigenaar van de 
staat, die in zijn beslissingen geheel vrij is, aan geen enkele verplichting 
onderworpen ten opzichte van zijn onderdanen. Scherp is dan ook de 
kritiek, door Stahl op Von Hallers opvattingen uitgeoefend. M üller legde 
in Duitsland de grondslagen voor de conservatieve beschouwing van de 
staat. Hij staat sterk onder de invloed van de Engelsman Burke. In zijn 
beschouwingen over het leven van staat en gemeenschap staat de open
baring van een persoonlijke God, die alles geschapen heeft, in het 
middelpunt. De verhouding tussen de vorst, de levensgemeenschappen 

4) Op last van de koning van Pruisen werden luthersen en gereformeerden in dit 
land in één kerkverband verenigd, de zgn. "Union". Het bleef daarbij enigszins 
onzeker, of slechts organisatorische dan wel ook belijdeniseenheid bedoeld werd. Er 
kwamen nu drie soorten gemeenten: lutherse, gereformeerde en geünieerde. 
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binnen de staat en de staatsburgers wordt bij hem bepaald door het 
recht. Zijn ideaal is de corporatieve rechtsstaat, waarbij hij echter te 
weinig kritisch middeleeuwse verhoudingen in staat en maatschappij van 
zijn dagen herstellen wil, zonder voldoende acht te slaan op de sindsdien 
ingetreden grote veranderingen. 

Een derde kring is het "Christelijk-Duitsche tafelgenootschap", op
gericht in 1810 in Berlijn, waartoe naast Müller o. a. Clemens van Bren
tano en Heinrich von Kleist behoorden. Deze kring kenmerkt zich door 
een nauwe verbinding tussen nationale en christelijke gedachten, waarbij 
zich gedeeltelijk reeds de gevaarlijke symptomen van een religieuze staats
verering aankondigen. Hij richtte het eerste conservatieve dagblad op: 
de Berlijnse Avondtijding ("Abendpost"), die spoedig door de censuur 
verboden werd, omdat zij de vrij handelspolitiek der regering bestreed. 
Na 1820 is de ontwikkelingslijn van het christelijk politiek denken in 
reformatorische zin in Duitsland ten minste uiterlijk nauwelijks waar te 
nemen. Enerzijds beschouwden sommige christelijke denkers de maat
regelen van Stein, Hardenberg en Scharnhorst, waarin wij nu de nood
zakelijke aanpassing aan historische ontwikkelingen en sociaal gewijzigde 
toestanden zien, die aan alle echte conservatisme eigen is (vgl. het: "geen 
repristinatie" van Colijn I), als een omverwerping van een traditionele 
orde en anderzijds was het streven van de restauratieperiode, hoewel 
velen van de toenmalige regeringspersonen vrome christenen waren, alles
behalve er op gericht, christelijk-conservatieve principes toe te passen op 
de gegeven situatie. Zo werden de protestantse christenen in Duitsland er 
steeds meer toe gebracht, hun belijdenis alleen te beleven in de kerk en 
de binnenkamer, waartoe o. a. ook de geestelijke stromingen van het 
neo-piëtisme in de theologie van Schleiermacher bijdroegen, en daardoot 
kon in de beslissende uren van de verdere historische ontwikkeling een 
krachtige waarlijk christelijk- conservatieve politieke stroming haar invloed 
niet doen gelden: ze was, althans in georganiseerde vorm, niet aanwezig. 
Slechts in kleine geïsoleerde kringen leefde ze voort; een van haar eminente 
vertegenwoordigers was Ludwig von Gerlach, die in de zomer van 1868 
een paar maanden in Nederland doorbracht en daarbij met Groen van 
Prinsterer en Capadose van gedachten wisselde, welk persoonlijk contact 
later tot een levendige briefwisseling met Groen aanleiding gaf. Naar 
aanleiding van de Duitse overwinning op Frankrijk in 1871 schreef hij 
bv. een brief aan Groen, waarin hij wees op de verantwoordelijkheid 
van de overwinnaars voor het tot stand komen van een rechtsstaat in 
Frankrijk, een brief, die door Groen onder de titel: "Ben ik mijns broeders 
hoeder" in "N ederlandsche Gedachten" werd afgedrukt. Hij maakte deel 
uit van de derde bovengenoemde kring, waarvan hij zozeer het bezielende 
middelpunt was, dat na zijn vertrek uit Berlijn in 1820 de geregelde 
samenkomsten er van ophielden. Aanvankelijk pantheïst, werd hij later, 
vooral onder invloed van de Berlijnse predikant Jaenicke een christen, 
wiens levenswerk door een oprecht geloof gedragen werd. Met anderen 
richtte hij in 1827 een orthodox-kerkelijk blad op, de "Evangelische 
Kirchenzeitung", die meer dan een eeuw heeft bestaan en waarin hij 
principiële artikelen schreef over staats- en kerkrecht en o. a. streed tegen 
het onbijbelse rationalisme van de toenmalige theologische faculteiten aan 
de Pruisische staatsuniversiteiten, die z. i. de grondslagen van kerk èn 
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staat ondermijnden. De na zijn terugkomst in Berlijn weer herlevende 
kring organiseerde evangelisatie bezoeken in de gevangenissen, stichtte een 
zendingsseminarie en was werkzaam in de zending onder de Joden en 
de traktaatverspreiding. In 1830 verscheen in Berlijn een politiek week
blad, dat onder leiding stond van rooms-katholieke politici, maar anderzijds 
een interconfessioneel karakter had: een eerste poging om christenen van 
beide confessies op politiek terrein te doen samenwerken. Von Gerlach 
was medewerker en speelde als zodanig een grote rol in de strijd tegen 
de maatregelen, die de Pruisische staat ten opzichte van de kerken nam. 
Reeds in 1817 waren door koninklijk ingrijpen de lutherse en gerefor
meerde gemeenten in een bestuursunie verenigd (vgl. het streven van 
koning Willem I: K.B. 1816); elke kerk kon echter haar eigen belijdenis 
en inrichting van de eredienst behouden. Maar in 1830 ging de koning 
een stap verder: alle gemeenten van de landskerk moesten haar eredienst 
op dezelfde wijze inrichten. Verschillende orthodox-lutherse gemeenten 
verzetten zich daartegen en in 1834 (jaar van het begin der afscheiding 
in Nederland!) werd de oud-lutherse kerk gesticht, die zich afscheidde 
van de lutherse kerk in Pruisen. De staat nam ook hier scherpe maat
regelen (een enkele kerk werd door militair ingrijpen gesloten), tengevolge 
waarvan vele luthersen om des geloofswille uitweken naar Amerika en 
Australië (vgl. Scholte en Van Raalte in Nederland). Eerst in 1845 werd 
de oud-lutherse kerk door de staat erkend. Ook tegen de rooms-katholieke 
kerk werden maatregelen genomen, omdat ze in bepaalde gevallen weiger
de, gemengde huwelijken kerkelijk te voltrekken. Twee aartsbisschoppen 
werden zonder vorm van proces en rechterlijk vonnis jarenlang in ves
tingen opgesloten. In beide gevallen nam Von Gerlach het voor de ver
volgden op tegen de rechtsschending door de staat (vgl. Groen van 
Prinsterers verzet tegen de maatregelen tegen de afgescheidenen in zijn 
geschrift: De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt 
getoetst, Leiden 1837). Hij voelde, dat door zijn schending van het recht 
en de religieuze vrijheden de staat zelf in zijn grondslagen bedreigd werd. 
De kern van V o.n Gerlachs staatsleer is, dat hij zich, zonder ooit een 
compromis te willen sluiten en zonder aanzien des persoons, altijd weer 
op het recht beroept, ter bescherming óók van de fundamenten van de 
staat zelf. Steeds dringt hij er op aan, "de echte conservatieve midden
weg" te bewandelen, en zich te hoeden zowel voor de rechts schendingen 
van het absolutisme als voor die van de revolutie, die beide voortkomen 
uit dezelfde wortel. Herhaaldelijk heeft hij tevergeefs getracht, een chris
telijk-conservatieve partij te stichten, waarbij alle orthodoxe belijders, 
ongeacht de kerk waartoe zij behoorden, zich zouden kunnen aansluiten. 
In 1847 ontmoette hij de ook in Nederland bekende leider van het 
Zwitserse réveil, Merle d' Aubigné 5), met wie hij uitvoerig sprak over 
kerkelijke problemen. Zelf scherp belijnd lutheraan, voelde hij zich met 
deze calvinist nauw verwant: zijn strijd was steeds tegen het rationalis
tische liberalisme en de denkbeelden der revolutie gericht, waarin hij 
ook dichter stond bij Rome, dan bij het "verlichte" Pruisische nationaal
liberalisme, dat gaarne een christelijk vernisje droeg, maar door hem "de 

5) Groen van Prinsterer ontmoette Merle d'Aubigné in Brussel' deze bracht hem in 
aanraking met het réveil. ' 
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religie van Frederik de Grote" genoemd werd. In 1848 behoorde hij tot 
de oprichters van een conservatief dagblad, dat als devies voerde: "Met 
God voor Koning en Vaderland" en dat naar het ijzeren kruis, dat als 
embleem op de vóórpagina stond, onder de naam van "Kruisdagblad" 
(Kreuzzeitung) bekend geworden is. Van dit blad, dat tot 1935 heeft 
bestaan, was Von Gerlach een ijverig medewerker tot 1866, toen het door 
steun aan de machtspolitiek van Bismarck zijn eigen principes ontrouw 
werd. In de "Vereniging ter behartiging van de belangen der grond
bezitters en ter vermeerdering van de welvaart van alle klassen des volks", 
waarschuwde Von Gerlach er voor, te zeer de rechten van bezitters op 
de voorgrond te plaatsen, zonder daarnaast de plichten te erkennen, die 
voor elke bezitter uit zijn recht voortvloeien. Alleen in verbinding met 
die plichten, dus als ambt, kon men naar zijn mening van een "heilig" 
eigendomsrecht spreken. Bijna profetisch klinkt deze waarschuwing: de 
latere Duitse conservatieve partij is te gro.nde gegaan, omdat ze zo goed 
als uitsluitend opkwam voor de belangen van het grootgrondbezit en geen 
oog had voor de noodzakelijkheid van sociale hervormingen. 

In het Pruisische parlement van 1849 had ook Von Gerlach zitting. 
Eerst nu kwam het tot de vorming van conservatieve fracties in de beide 
Kamers der volksvertegenwoordiging, zij het, dat het fractieverband aan
vankelijk zeer los was. Ook ontstonden kiesverenigingen (" Vaderlands"
verenigingen, "Konings"verenigingen e. d.). 

Ofschoon aanvankelijk met Bismarck door vriendschaps- en geloofs
banden verbonden, heeft Von Gerlach de kanselier herhaaldelijk gewaar
schuwd tegen diens machtspolitiek. In 1866 kwam de breuk, toen Bis
marck, verbonden met het revolutionaire Italië, Oostenrijk en enkele 
staten in midden-Duitsland aanviel, ondanks een laatste poging van Von 
Gerlach in een persoonlijk gesprek, om hem daarvan terug te houden. 
Bismarcks "succes" deed vele conservatieven (onder de naam "vrij-conser
vatieven") diens partij kiezen en ook bij hen, die zóver niet gingen, 
voelde Von Gerlach zich niet meer thuis, omdat hij ook bij hen een on
dubbelzinnige afwijziging van Bismarcks politiek miste. Zo kwam hij hoe 
langer hoe dichter te staan bij het zg. "Centrum", welks kiezerskorps in 
hoofdzaak rooms-katholiek was, maar dat reeds vóór 1870 ook protestantse 
afgevaardigden opnam en waarin Von Gerlach voor zijn opvattingen 
omtrent de rechtsstaat bondgenoten vond. In 1873 werd hij, mede door 
de steun van Centrum-kiezers, in het Pruisische Huis van Afgevaardigden 
gekozen, waar hij zich als "hospitant" bij de Centrumfractie aansloot. 
Bijna niemand van zijn oude vrienden volgde hem op die weg en zo werd 
de grote kampioen van een reformatorisch-christelijke politiek in Pruisen
Duitsland een man zonder partijgenoten, althans in de volkenvertegen
woordiging 6). In de zg. "Kulturkampf" tussen Bismarck en de rooms
katholieke kerk stond Von Gerlach aan de zijde van het Centrum, zowel 
uit zijn innige overtuiging, dat de staat hier het recht van de rooms
katholieke kerk schond èn een grove politieke fout maakte, als ook omdat 

6) Een Duits schrijver uit de jongste tijd - Schoeps - zegt: "Was er in Duits
land een pendant van de in Nederland door Groen van Prinsterer gestichte anti
revolutionaire partij geweest, dan zou daarin zijn natuurlijke plaats geweest zijn. 
Strenge calvinisten hadden in Nederland de partij opgericht, die Von Gerlach in 
Pruisen als "conservatieve" wilde hebben. 
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hij levendig besefte, dat het aan zich trekken door de staat van het 
schoolwezen en de burgerlijke stand voor de protestantse kerken dezelfde 
noodlottige gevolgen zou hebben als voor de rooms-katholieke kerk, een 
besef waarvoor de conservatieve kringen stekeblind waren. In zijn ge
schrift: "Het burgerlijk huwelijk" (1874) oefende hij een uiterst scherpe 
kritiek uit op de kerkelijke politiek van Bismarck en diens minister van 
eredienst. Gevolg van deze kritiek was, dat hij - op eigen verzoek - in 
hetzelfde jaar gepensioneerd werd· (hij was president van het gerechts
hof in Maagdenburg). Nu kon hij zich geheel aan de politiek wijden, 
daar hij nog steeds lid van het Huis van Afgevaardigden was. Doch reeds 
in 1877 kwam hij door een verkeersongeluk om het leven. Met zijn dood 
eindigde de eerste periode, waarin gepoogd was, vorm te geven aan een 
christelijk-politieke partij. Zijn poging tot stichting van een principiële 
christelijk-conservatieve partij op grondslag van de rechtsstaat was mis
lukt. Hij had de strijd verloren tegen de tijdgeest van het opkomende 
nationaal-liberalisme en de vestiging van de machtsstaat. 

* * * 
Was Ludwig von Gerlach de politieke leider in de eerste periode van 

het reformatorisch-politieke denken over de staat in Duitsland, Friedrich 
Julius Stahl was de toonaangevende theoreticus, de staatsrechtsleraar van 
de beweging. Stahl was van Joodse afkomst - hij heette eigenlijk Julius 
Jolson - en ontving, grotendeels van zijn grootvader van moederszijde, 
een streng Joods-orthodoxe opvoeding. Op het gymnasium in München 
kwam de zeer begaafde knaap onder invloed van het door enkele eminente 
leraars beleden Zuidduitse lutherse neo-humanisme en hij ging in 1819 in 
Erlangen tot de lutherse kerk over: bij zijn doop nam hij de naam aan, 
waaronder hij bekend is. De drie elementen, die in zijn opvoeding 
hun invloed lieten gelden: de joodse orthodoxie, het protestantse chris
tendom en het humanisme van die tijd, zijn in zijn werken duidelijk 
aan te wijzen. Stahl studeerde rechten in Würzburg, Heidelberg, Erlan
gen; gedurende zijn studietijd kwam hij onder de invloed van de nationaal
democratische en monarchistisch-constitutionele stromingen van zijn om
geving. Intensief hield hij zich ook bezig met de studie der filosofie van 
Hegel en ofschoon hij Hegels mechanisch-dialectische leer tenslotte be
streed en verwierp, heeft ook deze grote wijsgeer op Stahls denken een 
blijvende invloed gehad, evenals Von Schelling, wiens filosofische colleges 
hij volgde, toen hij zelf reeds, een jaar na zijn promotie in de rechten, 
colleges aan de universiteit van München gaf. Zijn vriendschap met de 
filosoof en theoloog Pfeiffer, een der voorvechters van de lutherse neo
orthodoxie, heeft Stahl bekeerd tot de opvatting, dat alle wetenschap en 
filosofie in het geloof haar uitgangspunt hebben moet, een opvatting, die 
van beslissende invloed op zijn levenswerk geweest is. Van 1830-1837 ver
scheen zijn "Filosofie van het recht volgens historische opvatting", een der 
voortreffelijkste werken over rechts- en staatstheorie van de 1ge eeuw. 
Door zijn professoraat in Würzburg, een der rooms-katholieke centra in 
Zuid-Duitsland, kwam hij tot de studie der werken van de middeleeuwse 
kerkleraars en van die tijd dateert zijn intense belangstelling voor de 
vraagstukken van de "una sancta" en de organisatie der kerk. 

Van Würzburg ging Stahl naar Erlangen, het centrum van het Zuid-
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duitse neo-lutheranisme, dat, wars van alle repristinatie, de nadruk legde 
op een levend geloof en vasthield aan Luthers reformatorische leer. Hier 
- waar nog steeds naast de lutherse theologische faculteit een leerstoel 
bestond voor gereformeerde dogmatiek (wijlen prof. K. Schilder is er 
gepromoveerd!) - rijpte Stahls menselijke en wetenschappelijke per
soonlijkheid; hier werd hij de filosoof van de wetenschap ter verdediging 
van de lutherse belijdenis, terwijl hij tevens intiem bevriend was met 
de toenmalige professor in de gereformeerde dogmatiek in Erlangen. Een 
studie over protestants kerkrecht en kerkorde en de oprichting van een 
tijdschrift voor protestantisme en kerk getuigen van zijn belangstelling 
voor kerkelijke vraagstukken, ten opzichte waarvan hij, evenals in zijn 
staatsrechtsleer, scherp het liberale rationalisme van zijn dagen bestreed. 
In 1840 werd Stahl professor aan de Berlijnse universiteit. Zijn hoofd
werken op het terrein van staats- en kerkrecht en rechtsfilosofie waren 
voltooid, al werden ze in latere drukken steeds aangevuld en bijgewerkt, 
en hij kon zich nu meer wijden aan de behandeling van actuele vraag
stukken betreffende de politiek van staat en kerk, naast zijn arbeid als 
man van de wetenschap. Reeds vroeger had hij zich met deze vraag
stukken bezig gehouden, waarbij hij aanvankelijk een middenpositie tussen 
liberalisme en conservatisme innam, onder de invloed der revolutionaire 
bewegingen van 1830 echter meer naar het laatste overhelde, al voelde hij 
niets voor een absolute staat en verdedigde hij o. a. een beperkte vrijheid 
van de pers, terwijl hij als afgevaardigde in de Beierse Tweede Kamer 
controle van begroting en belastingen door de sten den verdedigde. In 
Berlijn werkte hij o. a. aan de "Kreuzzeitung" en verschenen zijn ge
schriften Over het monarchistische beginsel en De Christelijke staat in 
zijn verhouding tot Deïsme en Jodendom, waarin hij het pleit voert voor 
volledige gelijkstelling op religieus gebied van alle godsdienstige gemeen
schappen, al is hij nog niet zo ver, dat hij niet-christenen ook gelijk wil 
stellen ten opzichte van politieke rechten en ambten, daar dit z. i. het 
karakter van de monarchistisch-traditionele staat zou aantasten. Als 
gevolg hiervan werd hij spoedig tot lid van de Eerste Kamer gekozen, 
wat hij tot zijn dood gebleven is. Hier vormde hij met 12 andere afge
vaardigden de "fractie-Stahl", de eerste conservatieve fractieverbinding 
in Pruisen. Met de later ontstane fractie in het Huis van Afgevaardigden 
en de los daarmee verbonden kiesverenigingen vormde ze de eerste con
servatieve partijorganisatie in Pruisen. In de jaren na 1850 was Stahl een 
belangrijke figuur in het parlement. Tussen hem en vele andere conser
vatieven, meest vertegenwoordigers van de Oostduitse landadel, bleek 
soms verschil van mening te bestaan. Hij was bv. tegen een conservatief 
voorstel, dat neerkwam op opheffing der constitutie. Voor hem was een 
gematigd constitutionalisme de noodzakelijke aanvulling van de conser
vatieve rechtsstaat, de enige bescherming tegen willekeurige maatregelen 
'van het staatsbestuur. Stahl was in de goede zin van het woord moderner, 
ook beweeglijker dan de groep om Von Gerlach. Hij had meer gevoel 
voor het historisch gegroeide en voor wat tot het historisch verleden 
behoorde. 

Op kerkelijk gebied - als lid van de Pruisische opperkerkeraad - ver
dedigde hij tegen meer "gematigde" en liberale leden de handhaving van 
de lutherse belijdenis, en de onafhankelijkheid der afzonderlijke gemeenten. 

, 
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Toen de niet-orthodoxe leden in dit kerkelijk lichaam de meerderheid 
kregen, nam Stahl zijn ontslag. Over de kerkelijke strijd handelt zijn 
werk uit die tijd: De Lutherse kerk en de Unie. In het "Herenhuis" 
(Eerste Kamer) werd Stahl tenslotte de gezaghebbende spreker van de 
conservatieve minderheid. Maar reeds in 1861 stierf hij, 59 jaar oud. 
Zijn dood was voor de conservatieve partij, die zowel in de binnen- als 
in de buitenlandse politiek nog zozeer vastheid van principe en doelstelling 
miste, een onherstelbaar verlies. Na zijn dood verschenen zijn verzamelde 
parlementaire redevoeringen uit latere tijd en het principiële werk: De 
tegenwoordige partijen in staat en kerk. Hierin valt in het bijzonder op, 
dat Stahl reeds toen een duidelijk inzicht had in de diepingrijpende 
veranderingen op sociaal gebied der stands- en belangengroepen. Trouwens, 
reeds in zijn Beierse tijd had hij - elf jaar vóór het communistisch 
manifest! - herhaaldelijk gewezen op de sociale verplichtingen van het 
aanbrekende tijdvak der techniek. Zijn conservatieve vrienden konden 
hem, de burger uit Zuid-Duitsland, dat een geheel andere sociale struc
tuur had dan het Oosten van Pruisen, in dit opzicht vaak niet begrijpen. 
Maar vele latere conservatieve maatregelen op sociaal gebied (Bismarck!) 
hingen samen met wat Stahl reeds voor jaren verkondigd had. 

Groen van Prinsterer, de in Nederland aan Stahl verwante figuur (hoe
veel verschillen er ook waren), wijdde een geschrift aan de nagedachtenis 
van de ook door hem zeer gewaardeerde en hooggeschatte figuur van de 
Duitse geleerde en staatsman (Ter nagedachtenis van Stahl: 1862), waarin 
hij o. a. schreef: "Stahl was Lutheraan. Ik bleef Calvinist. Er is, bij 
overeenstemming in beginsel, een niet onbelangrijk staatsregtelijk verschil 
der tweederlei protestantsche rigting." 

* * * 
Een derde figuur uit het vroegere protestants-christelijke partijwezen 

in Duitsland is de veel minder bekende, maar in een bepaald opzicht zeer 
merkwaardige Viktor Aimé Huber. Ofschoon rooms-katholiek gedoopt, 
werd hij leerling van een protestants internaat in Zwitserland: later ging 
hij, verloofd met een protestants meisje en sterk onder de invloed van 
de gereformeerde predikant Pauli in Bremen, tot de gereformeerde kerk 
over. Na grondige studie van Luthers werken voelde hij zich echter 
meer verwant met het orthodoxe lutheranisme. Hij promoveerde in 
Würzburg tot doctor in de medicijnen. Daar leerde hij Stahl kennen, die 
later een persoonlijk vriend van hem werd. Naast medicijnen studeerde 
hij geschiedenis en moderne talen. In deze vakken werd hij professor eerst 
in Rostocl, in 1843 in Berlijn. Reeds in 1841 had hij een geschrift ge
publiceerd Over de elementen, de mogelijkheid of noodzakelijkheid van 
een conservatieve partij in Duitsland; later redigeerde hij het conservatieve 
tijdschrift Janus, waarin hij zich vaak met sociale problemen bezig hield. 
Meer dan een der andere conservatieve leiders heeft hij beseft, welke 
sociale structuurveranderingen het tijdperk der machine met zich bracht. 
Er werd weinig naar hem geluisterd: de toenmalige en latere protestantse 
Duitse bourgeoisie is niet in staat geweest, zich aan deze structuur
wijzigingen aan te passen. Tegenwoordig wordt dat ook door kerkhistorici 
algemeen erkend, wat echter volstrekt niet betekent, dat een socialistisch 
gekleurd christendom meer aanbevelenswaardig zou geweest zijn. In 
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'Yichern meende Huber een medestrijder voor zijn sociale politiek te 
vmden, maar op den duur beperkte deze zich steeds meer tot de zorg 
voor armen en daklozen, terwijl Huber trachtte, de geestelijke ontwik
keling der in aantal steeds toenemende industriearbeiders te bevorderen 
en hun sociale positie te verbeteren door zorg voor goede woningen en 
door arbeiderscoöperaties. Hij wilde zijn protestantse tijdgenoten afbren
gen van hun idee, dat de arbeiders slechts door maatregelen van over
heidswege ("Fürsorge") zonodig geholpen moesten worden, de arbeiders 
moesten integendeel worden opgevoed en in staat gesteld, tot zorg voor 
zichzelf ("Vorsorge"), de conservatieven moesten een constructieve chris
telijk-sociale politiek voeren. Zelf wendde hij, nadat hij zijn professoraat 
had neergelegd en naar Wernigerode verhuisd was, pogingen aan tot 
oprichting van verschillende verenigingen op christelijk-sociaal gebied, 
maar hij had weinig onmiddellijk succes. Toch heeft hij door zijn vele 
geschriften op dit terrein invloed gehad zowel op de liberale coöperatieve 
bewegingen van Schulze-Delitz als op de vroeg-socialistische beweging 
van LassalIe en de rooms-katholieke sociale beweging van Kolping en 
Ketteler. Een late rechtvaardiging vond Huber - die in 1869 gestorven 
was - in de strijd om de sociale wetgeving van Bismarck. Toen werd 
echter door staatsdwang tot stand gebracht wat Huber door vrije werk
zaamheid van de burgerij had willen bereiken. Het was de christelijk
conservatieve krachten niet gelukt, in brede lagen belangstelling te wekken 
en medewerking te vinden voor een christelijk-sociale politiek en de massa 
der arbeiders keerde zich nu als afzonderlijke macht met een eigen 
wereld- en levensbeschouwing tegen de staat en de tot nu toe regerende 
kringen. 

* * * 
In 1866 werd de - vrij losse - organisatie der Pruisische conser

vatieve partij verbroken, doordat sommige leden Bismarcks oorlog tegen 
Oostenrijk billijkten en de Pruisische overwinning als uitgangspunt voor 
de vorming van een "Klein-Duitsland" (d. w. z. zonder Oostenrijk) aan
vaardden - anderen, o. a. Von Gerlach, daarentegen bleven protesteren 
tegen wat zij rechts schending en aantasting van het beginsel der legitimi
teit noemden. De eerstgenoemden vormden de zg. vrij-conservatieve groep, 
maar noch zij, noch de "oude" conservatieven speelden in het volgende 
decennium een rol van betekenis. In de oorlog tegen Frankrijk stonden 
beide groepen aan Bismarcks zijde, daar de "oud" -conservatieven in hun 
principiële afwijzing van de revolutie en hun opkomen voor de rechts
gedachte der legitimiteit Napoleon III als een usurpator beschouwden. 
Toch waren ze niet onverdeeld ingenomen met het nieuwe Duitse rijk, in 
welks constitutie naar hun mening de onvervreemdbare rechten van de 
Pruisische staat niet genoeg gewaarborgd waren, terwijl zij tevens - niet 
ten onrechte - een streven naar centralisatie vreesden. Een Duitse 
schrijver zegt dan ook terecht: "In de grond der zaak waren de conser
vatieven de overwonnenen van 1866 en 1871." 

Bismarck steunde op een vrij stabiele meerderheid van nationaal
liberalen en vrij-conservatieven en al kregen de "oud"-conservatieven 
bij de eerste Rijksdagverkiezingen 54 van de 382 zetels, hun onderlinge 
verdeeldheid in tal van opzichten beroofde hen vrijwel van alle invloed. 
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Nog erger werd die verdeeldheid bij de zg. "cultuurstrijd". Een deel 
der fractie zag terecht in, dat de aantasting van de rechten der rooms
katholieke kerk op den duur ook voor de evangelische kerk gevaar kon 
opleveren; een ander deel, gedreven door afkeer van het zg. "Ultra
montanisme", koos Bismarcks zijde. De laatsten vormden weer een 
afzonderlijke groep, de "nieuwe conservatieve fractie". Alle drie de nu 
bestaande fracties kwamen verzwakt uit de rijksdagverkiezingen van 
1873 te voorschijn. Hierdoor geleerd kwam men vóór de verkiezingen van 
1877 tot een zekere overeenstemming: "de Duitsconservatieve partij" 
werd opgericht, die zich in 1876 met een oproep, een soort partij-program, 
tot de kiezers richtte en ook buiten het parlement een strakkere partij
organisatie tot stand bracht. Ze heeft tot de revolutie van 1918 in deze 
vorm bestaan. De oproep richtte zich tot de kiezers in geheel Duitsland; 
hij sprak zich duidelijk uit over de behartiging van economische en agra
rische belangen, maar was erg vaag ten aanzien van cultuur-politieke 
vraagstukken, al bleek duidelijk een streven naar handhaving van de 
rechten en behartiging der belangen van de evangelische kerk. Het is er 
echter verre van, dat deze oproep een principieel christelijk program ge
weest zou zijn in de zin van de door Von Gerlach en Stahl verdedigde 
beginselen. Bij de verkiezingen van 1877 kreeg de nieuwe partij 40 zetels. 
Kort daarop verloren de nationaal-liberalen, de partij waarop Bismarck 
steunde, hun meerderheid. De kanselier, meester in de parlementaire tac
tiek, verzoende zich nu met het rooms-katholieke Centrum en zocht toe
nadering tot de conservatieven. Een hunner, Von Puttkammer, werd 
Pruisisch minister van eredienst, in plaats van FaIck, de man van de 
cultuurstrijd. In 1881 diende Bismarck zijn eerste sociale wet in, de wet 
op de ongevallenverzekering. Enerzijds kan men hierin een uitvloeisel 
zien van een christelijk-sociaal besef, maar aan de andere kant was de 
bedoeling duidelijk, aan de groeiende socialistische beweging de wind uit 
de zeilen te nemen. Daarvoor was het echter, zoals we gezien hebben, 
te laat: de klassenstrijd was in alle hevigheid ontbrand. Een der invloed
rijke conservatieve leiders, Von Hammerstein, ofschoon voorstander van 
sociale hervormingen, was het in verschillende opzichten niet met Bis
marcks wetsontwerpen eens: hij wenste minder staatsbemoeiing en meer 
steun van particulier initiatief. Ook Bismarcks buitenlandse politiek, op 
vriendschap met Rusland gericht, vond bij de conservatieven geen onver
deelde instemming en het gevolg van een en ander was, dat een deel 
der conservatieve partij opnieuw in de oppositie ging. Tot de mede
standers van Von Hammerstein behoorde Adolf Stöcker, met wiens op
treden een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis der christelijke partijvor
ming in Duitsland begint. 

(Wordt vervolgd) 
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GROTE STEDEN EN SATELLIETEN 
DOOR 

J. POOT, soc. DRS. 

"Entstädterungspolitik zu treiben, heisst daher nicht: die 
Grossstädte zu zerschlagen, sondern ihnen Gegengewichte 
zu geb en. Diese wiirden durch ihr Gewicht ein übermässiges 
Weiterwach.sen der grössten Städte verhindern. Man gebe 
den kleineren Orten etwas zu tun!" 1) 

Wij leven in het tijdperk der satellieten. Weliswaar trekken satelliet
steden - ons onderwerp - internationaal minder de aandacht dan aard
satellieten, als verschijnsel zijn satellietsteden echter niet minder inter
nationaal. In alle werelddelen groeien de grote steden onrustbarend. Overal 
bestaat er een streven om de groei van de grote steden af te leiden naar 
satellietsteden, die zouden kunnen worden opgevat als nederzettingen 
van de grote steden in een landelijke omgeving. 

Stichting van satellieten vereist diep ingrijpende maatregelen. De groei 
der steden wenst men vhans niet meer vrij te laten. Een geleide groei 
der steden wordt noodzakelijk geacht, geleid volgens de inzichten van 
bovengemeentelijke overheden. 

Hier liggen problemen, waarvoor ook Nederland zich geplaatst ziet. 
Geen wonder, Nederland, klein en stedenrijk, heeft een hoge bevolkings
dichtheid die een relatieve ruimte-armoede betekent. En het is typerend 
dat onze bevolking juist dáár het snelst groeit waar de "ruimte-armoede" 
het grootst is (in het westen), het minst groeit daar waar die "ruimte
armoede" het geringste is (in het noorden en oosten). 

Onze ruimtelijke vraagstukken zijn allereerst van kwantitatieve aard. 
Bij stadsuitbreiding bv. valt het accent primair op de kwantiteit, het 
aantal woningen dat per ha. kan worden gebouwd en dus voor die stads
uitbreiding moet worden afgestaan. En dit laatste kan, zoals bekend, leiden 
tot spanningen tussen de vragende partij (de stad) en de agrariërs die 
hun grond moeten afstaan. Zo, kwantitatief beschouwd, gaat het dus om 
de verdeling van de ruimte; vandaar de naam "ruimtelijke ordening". 
Nochtans: hoezeer ruimtelijke ordening ook in de eerste plaats een kwan
titatief vraagstuk lijkt, het brengt ook een aantal gevolgen van meer kwali
tatieve aard met zich mede. Men denke slechts aan déze vragen, die zich 
eigenlijk steeds opdringen: moeten er grote steden komen met uitsluitend 
hoogbouw, of dient het accent te vallen op de uitbreiding van kleinere 
en middelgrote gemeenten? Is er ook plaats voor eengezinshuizen ? 
Bovendien: de grote steden schijnen de secularisering en radicalisering 
in de hand te werken, roepen althans ook op geestelijk terrein allerlei 
vraagstukken op. En wat wil dat anders zeggen dan dat ruimtelijke orde
ning óók een vraagstuk is, dat levensbeschouwelijk benaderd moet worden! 

1) Ontstedelijking bevorderen wil niet zeggen: de grote steden in onderdelen uiteen 
laten vallen maar hun tegenwichten geven. Deze zullen door hun betekenis een onge
limiteerd verdergroeien van de grootste steden verhinderen. Men moet de kleine plaat
sen iets te doen geven. Elisabeth Pfeil in Grosstadtforschung, blz. 139. 
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Bevolkingsgroei en ruimtenood 
Het is van belang eens na te gaan hoe het nu met onze ruimtelijke 

ordening is en hoe het daarmede in de toekomst gesteld zal zijn. Aller
eerst daartoe enkele opmerkingen over onze bevolkingsgroei, welke als 
het ware de basis vormt voor elke ruimtelijke ordening. 

In alle recente publikaties bestaat overeenstemming over 3 punten. 
Ie. Nederland zal in 1980 -1- 14 miljoen inwoners tellen (als de emi-

gratie belangrijk blijft 13 miljoen). . 
2e. Onze bevolking zal ook na 1980, waarschijnlijk ook na het jaar 

2000, nog blijven groeien. 
3e. Onze bevolkingstoeneming van -1- 3 à 4 miljoen dreigt vooral in 

het westen, maar met name in Randstad Holland, groot te worden. Deze 
zal, voor een onevenredig groot gedeelte, aldaar plaats moeten vinden. 
Met andere woorden de grootste uitbreiding zal daar plaats vinden waar 
reeds het grootste aantal mensen woont. In Randstad 2) wonen nu reeds 
-1- 4 miljoen mensen (bijna evenveel als in Parijs, dat 5 miljoen inwoners 
telt), een aantal dat in 1980 tot 5 à 51

/2 miljoen zal zijn gestegen terwijl 
een verdere stijging tot 6 miljoen niet onmogelijk moet worden geacht. 

Hoewel de hoogconjunctuur bovenstaande cijfers gunstig kan hebben 
beïnvloed, zijn de uitgangspunten redelijk. Wij zijn van mening, dat de 
verkeersligging van het Westen zo uitermate gunstig is, dat de bevolking 
vooral daar sterk zal blijven groeien. Het zeehavengebied schijnt tegen
woordig zelfs een nog gunstiger vestigingsplaats voor hoogovens te zijn 
dan het hoogovengebied bij uitstek: het Ruhrgebied. Andere basisindus
trieën, zoals de scheepsindustrie en olieraffinaderijen, vinden daar even
eens een gunstige vestigingsplaats. Bekend is verder, dat basisindustrieën 
weer andere industrieën in het leven roepen. Een sterke bevolkingsaanwas 
in het Westen ligt daarom voor de hand. Wij achten het zeer aannemelijk, 
dat onze bevolking, met name dus in het Westen, sterk zal blijven groeien 
en dat daar zeker ongeveer 11

/2 miljoen inwoners zullen bijkomen 3). 
Is er in het Westen voor deze bevolking voldoende plaats? Er heerst 

een stemming, dat Nederland overbevolkt is of overbevolkt zal raken. 
Overbevolking is echter een economisch begrip. Het wil eigenlijk niet 

2) Met Randstad wordt aangeduid de stedenring Utrecht, Amersfoort, 't Gooi, 
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den- Haag, Rotterdam, Dordrecht, Gouda. De naam 
Randstad is ontleend aan het feit, dat zij, niet zoals Parijs, een centraal stadsgebied 
heeft, maar een "groen hart", omgeven door een dichtbebouwde rand. 

3) In het voorgaande hebben wij een sterke bevolkingstoeneming van het westen van 
tenminste anderhalf miljoen als een vast gegeven aanvaard. In de publikatie "Het 
westen en overig Nederland" worden evenwel twee alternatieven gesteld: een bevol
kingsaanwas van I miljoen tengevolge van de groei van de eigen bevolking, en één van 
anderhalf miljoen; 500.000 personen meer dus, welke dan uit "overig Nederland" -
overigens een weinig gelukkige uitdrukking - naar het westen zouden trekken. Het is 
ook onze over.tuiging, dat het met name om sociale overwegingen gewenst zou zijn 
deze 500.000 met te laten vertrekken. Nu achten wij het weinig aannemelijk - ruimte
tekort of niet - dat er enige Nederlandse regering bereid zou zijn de industriële 
ontwikkeling van het westen - bijv. door een verbod op de vestiging van basis
industrieën - aan banden te leggen. Als voor de westelijk industriële ontwikkeling 
500.000 personen extra benodigd zijn, zullen zij er vermoedelijk ook komen. Van waar? 

a. Uit de rest van Europa: deze gedachte is meermalen geopperd, past waarschijn
lijk in het streven naar Europese eenheid. 

b. Uit een snellere groei van de Nederlandse bevolking. Dat ligt minder voor de 
hand en lijkt op zijn minst een merkwaardige conclusie, gelet op onze emigratiepolitiek 
en op de vrij algemeen geldende opvattingen - wellicht ook door veronderstelde 
ruimtenood veroorzaakt - dat onze bevolking te snel groeit. 
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anders zeggen dan dat er te welmg bestaansmiddelen zijn voor een 
groeiende bevolking. Reeds een eeuw terug, toen Neder land maar 2 milj oen 
inwoners telde, sprak men van overbevolking. Nu wonen er 11 miljoen 
en de welvaart is toegenomen. En omgekeerd: in de binnenstad van 
Den Haag, waar tegenwoordig 20.000 mensen wonen, waren 50 jaar terug 
100.000 personen gehuisvest. De conclusie ligt dus voor de hand, dat de 
vraag hoeveel inwoners kunnen worden gehuisvest niet in de eerste plaats 
een kwestie is van beschikbare ruimte, maar veeleer van economische en 
technische ontwikkeling: economisch gezien speelt niet de relatie mens
bodem, maar de relatie mens-bestaansmiddelen een rol. 

Tegenwoordig spreekt men echter ook van planologische overbevolking. 
Dit nieuwe begrip wil zeggen, dat er, stedebouwkundig gezien, sprake kan 
zijn van overbevolking, ook als er van economische overbevolking niet 
kan worden gesproken, met andere woorden als er te veel mensen op 
elkaar wonen. Planologische overbevolking is een kwalitatief begrip, een 
wetenschappelijke formulering van het in stedebouwkundige kringen ook 
gebruikte woord "onbewoonbaarheid". Maar wat is onbewoonbaar? Onbe
woonbaarheid is een subjectief begrip. Is Parijs onbewoonbaar? Ja - zegt 
de een. Neen - zegt de ander. Maar typisch is: als de Nederlandse 
stede bouwkundigen willen aantonen, dat Nederland onbewoonbaar wordt, 
zij vaak op Parijs of Londen wijzen. Op de kaart van West-Nederland 
wordt dan bv. de plattegrond van Parijs of van Londen getekend om aan 
te tonen hoe vol het Westen zal worden als het maar door blijft groeien. 
Naar onze mening blijkt juist uit deze Plattegrond van Parijs en Londen, 
dat er in het Westen nog voldoende ruimte is. 

Om de gedachten te bepalen: het "groene hart" van de randstad is ruim 
250.000 ha. groot. Dat wil zeggen, dat bij een moderne bebouwing, welke 
wordt afgewisseld door brede groenstroken en waarin volgens de huidige 
normen honderd inwoners per ha. kunnen worden ondergebracht, in het 
groene hart niet minder dan vijfentwintig miljoen mensen een Plaats 
kunnen vinden. Het spreekt vanzelf, dat dit nooit een uitgangspunt van 
werkelijke planning kan zijn - maar het maakt wel duidelijk dat het met 
de ruimtenood toch niet zo onrustbarend gesteld is als men in het algemeen 
pleegt voor te stellen. De plaatsruimte die Londen en Parijs innemen is 
trouwens ook maar betrekkelijk klein en niet groter dan de oppervlakte 
van de provincie Utrecht. 

Bovendien menen wij, dat het probleem op deze wijze verkeerd gesteld 
is. Het gaat nu eenmaal niet aan om de verdere uitbouw van onze grote 
steden te bezweren met de voorbeelden: Londen en Parijs. En het is 
zelfs merkwaardig, als planologen dit doen. Want juist een gebrek aan 
planologisch inzicht en vormgeving heeft de betreffende steden zo gemaakt. 
En zijn dat inzicht en die vormgeving zo weinig verbeterd dat wij blijk
baar menen bij verdere uitbreiding van grote steden nieuwe Londens en 
Parijzen niet te kunnen voorkomen? Als dit zo was dan had de hele 
planologie amper bestaansrecht! Wij beschouwen het beeldgebruik van 
Parijs en Londen dan ook meer als een schrikaanjagend beeld - zoals 
er in de planologie meer schrikaanjagende beelden ten tonele worden 
gevoerd, die een zeer suggestieve werking uitoefenen. Het is bv. typerend, 
dat het oorspronkelijk zeer reële begrip "stedenring Holland" er nooit 
is ingekomen en men steeds van het zo met ruimtenooddruft geladen 
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woord "Randstad Holland" spreekt - een begrip dat echter weinig reëel 
is (want het is geforceerd Amsterdam, Utrecht, Dordrecht en Den Haag 
onder de enkelvoudsvorm "stad" onder te brengen), maar waaraan het 
ruimtenoodbeginsel zo gemakkelijk kan worden opgehangen: men behoeft 
amper te bewijzen dat er in Randstad Holland ruimtenood is ... want het 
is bijna een ,tautologie! 

De afkeer van de grote stad 
In elk geval blijkt uit dit beeldgebruik, dat de stedebouwkundigen in 

zekere zin behept zijn met een afkeer van de grote stad, een afkeer welke 
gepaard schijnt te gaan met een voorkeur voor de satelliet (satellietisme I). 

Aangezien het grotestadsprobleem meer is dan een kwestie van omvang 
alleen, is het van belang zowel de oorzaken van deze afkeer als de be
tekenis van de stad in de loop der geschiedenis na te gaan. Rekening 
houdend met de tendentie dat het verre verleden wordt geïdealiseerd 
en het nabije verleden wordt verguisd, komt het er op neer, dat er een 
groot verschil in waardering bestaat met betrekking tot de stad die op 
het eind van de middeleeuwen en kort daarna is ontstaan en de stad zoals 
die in het industriële tijdperk is gegroeid. 

De stad die in de middeleeuwen is gevormd, heeft vooral haar aanzijn 
te danken aan de handel, met name aan de handel met de naaste omgeving. 
Zo'n handelsstad had het karakter van wat wij thans een streekcentrum 
zouden noemen. Zij had dus meer relaties met de naaste omgeving dan 
met andere steden, een enkele uitzondering - zoals Amsterdam, Brugge 
enz. - daargelaten. Dientengevolge was de omvang der steden gering 
- deze ging de 10.000 inwoners niet te boven - en waren de steden over 
regelmatige afstanden van -+- 20 km. verspreid. Dit ordelijk karakter 
demonstreerde zich ook in haar opbouw: de stad werd volgens een vast 
patroon opgebouwd. Een zeer voornaam kenmerk was nog de vrijheid: 
op het platteland was grootgrondbezit, heersten feodale toestanden, de 
burgers - dé stadsbewoners - waren echter economisch en daardoor ook 
in juridisch opzicht vrij. De stad was autonoom, de privileges legden 
haar rechten vast. Stadslucht maakt vrij 4). 

Het is dan ook geen wonder, dat deze stad de bakermat van onze 
democratie is, evenmin als het verwonderlijk is, dat in die gebieden, waar 
een centraal gezag zo goed als ontbrak, en waar de steden de toon aan
gaven, zoals in onze Republiek, de democratie het verst voortge
schreden was. 

Tijdens de industriële revolutie - voor een belangrijk deel te danken 
aan de toeneming van de handel- sloeg het beeld in zijn tegendeel om. 
Het streekcentrum werd industriestad, de industriestad werd opgenomen 
in het wereldverkeer, kreeg dus relaties met andere industriesteden zowel 
in de naaste omgeving als op grote afstand. De groei werd sterk -
- miljoenensteden - en chaotisch; er ontstond samenballing der bevol
king - in het Ruhrgebied -; de steden werden massaal - Londen -, 
onordelijk gebouwd; het contact met de natuur ging verloren, de grond 
kwam in handen van grondspeculanten; deze, en niet de stedelijke over
heden gingen de vorm der stad bepalen; de burgers maakten plaats voor 

4) H. Pirenne, De Middeleeuwen. 
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de arbeiders, economisch onvrij en slecht gehuisvest, kortom de grote 
stad werd gekenmerkt door slechte sociale toestanden (de stad, de bakermat 
der democratie, werd nu een broeinest voor radicale dikwijls anti-demo
cratische stromingen). Eén gevolg: het centrale gezag ging zich met de 
groei der steden bemoeien - niet alleen de (economische) vrijheid der 
stedelingen, maar tevens de vrijheid der steden - hun autonomie - werd 
aan banden gelegd. 

Engelse en ideologische achtergronden 
Er bestaat dus een rechtstreeks verband tussen de ontwikkeling van de 

stad en onze maatschappelijke en politieke vrijheden; vandaar de wense
lijkheid om de consequenties van satellieten na te gaan. Voorts is er 
inderdaad aanleiding om de slechte toestanden in de grote stad af te keuren. 
Hierbij rijst echter vanzelf de vraag: moet daarmede tevens de grote stad 
worden veroordeeld of zouden deze sociale wantoestanden ook zijn ont
staan zonder die grote stad? Hoe dan ook, het is begrijpelijk dat er 
reacties tegen deze wantoestanden kwamen en aangezien deze wantoe
standen massaal en geconcentreerd in de grote stad voorkwamen, spreekt 
het haast vanzelf dat er reactie tegen de grote stad kwam. Het is boven
dien niet verbazingwekkend, dat er juist in Engeland zo'n sterke reactie 
was. Engeland, eigenlijk hèt land van de industriële revolutie, was het 
eerst en het meest geïndustrialiseerd. Er waren vele zwarte uitgestrekte 
fabriekssteden met talloze slums. Londen was de grootste stad ter wereld, 
in haar groei niet te stuiten. Daarnaast telde Engeland prachtige ongerepte 
landsteden. Een reactie "terug naar de natuur" ligt dan ook voor de 
hand. De apostel van deze beweging was Ebenezer Howard, die in zijn 
boek Garden cities of to-morrow reeds in 1898 een pleidooi voerde voor 
ontlasting van Londen door haar groei af te leiden naar zgn. "garden 
cities". Garden cities zijn geen tuinsteden of forensengemeenten, maar 
satellietsteden, weliswaar ter ontlasting van de grote stad gesticht, maar 
nochtans een eigen leven leidend. Zij waren in de gedachten van Howard, 
evenals de middeleeuwse stad, zelfgenoegzaam, geen slaapsteden maar 
"balanced units" - dat wil zeggen woon- en werkgelegenheid moesten 
met elkaar in evenwicht zijn -, steden dus met voldoende werkgelegen
heid voor haar bewoners en daardoor onafhankelijk van de grote stad. 
Het is zeker een bijzonderheid dat hij erin geslaagd is zijn ideeën in daden 
om te zetten: in 1903 stichtte hij, zij het met hulp van anderen, maar 
nochtans als uiting van particulier initiatief, Letchworth, in 1920 Welwyn 
Garden City. Momenteel zijn er - zij het dan tengevolge van ingrijpen 
van de centrale overheid - 15 nieuwe steden in aanbouw. 

Satellietsteden zijn dus in oorsprong een typisch produkt van Engelse 
bodem. Als zodanig, behalve dan als modeverschijnsel, is de voorkeur 
van de Nederlandse stede bouwkundigen voor satellietsteden nog niet te 
verklaren. Wij kennen geen miljoenensteden en evenmin uitgestrekte 
slums, ons stadsbeeld is niet grauwen troosteloos als in de Engelse 
fabriekssteden het geval is. Satellieten zijn echter ook een reactie tegen 
een bepaald tijdperk: het industriële tijdperk, dat samenvalt met het 
tijdperk van het hoogkapitalisme en van het liberalisme. Zo gezien zijn 

6) Tuinsteden van de toek<)mst. 
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satellieten als een ideologisch produkt te beschouwen: tegenover de spon
tane, vrije, ongebonden chaotische groei der grote steden, afhankelijk 
van grondspeculanten, wordt een welbewuste, door de centrale overheid 
geleide, geordende, ordelijke en zo nodig beperkte groei van onze steden 
geplaatst, terwille van het goed functioneren van de gemeenschap. 

Niettemin verklaart ook het bovenstaande niet geheel de voorkeur voor 
satellietsteden. Ruimtelijke ordening is immers ook mogelijk zonder stich
ting van nieuwe steden, al is dat dan misschien de meest volmaakte wijze 
van ordening. De voorkeur voor nieuwe steden zou o.i. dan ook niet ver
klaarbaar zijn, als er in West-Europa bovendien niet een algemene afkeer 
van de grote stad bestond. Deze afkeer is in wezen niet anders dan het 
algemeen onbehagen in de cultuur, dat vooral sedert de laatste wereld
oorlog de geesten beheerst, maar reeds veel eerder door een intellectuele 
elite is vertolkt. De grote ongeluksprofeet Oswald Spengler heeft met zijn 
Untergang des Abendlandes zijn duizenden verslagen en heeft een ge
dachtenwereld gecreëerd - of op een bloemrijke wijze aan een gedachten
wereld uiting gegeven - welke grote invloed uitoefent, óók op de stede
bouwkundigen. Spengler predikte nl., dat de ondergang van het avond
land een onafwendbaar gevolg was van de ontwikkeling van de grote 
stad. "Weltgeschichte ist Stadtgeschichte". Tengevolge van de mateloze 
groei van de grote stad zou het gehele platteland tot een soort woestijn 
worden en daardoor ook niet meer in staat zijn aan de grote stad fris 
bloed toe te voeren, zodat die stad met haar afnemend geboortecijfer tot 
uitsterven gedoemd was. De val van het Romeinse rijk was naar zijn 
mening daaraan toe te schrijven, evenals de ondergang van de antieke 
beschavingen in Egypte en Mesopothamië. 

De gedachten van Spengler hebben hun uitwerking niet gemist. Zij 
hebben een mentaliteit doen ontstaan, die de grote stad als zodanig ver
werpt. Het is ook uit deze gedachtensfeer, dat de roep om satellietsteden 
is opgekomen. Zo gezien is de satelliet niet veel anders dan een produkt 
van frustratie. Heeft men nl. tot de eerste wereldoorlog de groei van de 
grote stad op rekening van de "vooruitgang" geschreven, daarna gingen 
de ogen open voor de nadelen van de grote stad. Men ging de grote stad 
als een Moloch zien, als een steenwoestijn, als een verwekker van de 
menselijke vereenzaming. Men ging letten op de achteruitgang van de 
geboortecijfers. Kortom, alles wat eerst goed was, werd nu verkeerd. 
Het cultuuroptimisme sloeg om in cultuurpessimisme. Als zodanig kunnen 
wij de afkeer van de grote stad zeker niet positief waarderen. Als het 
goed is, mag ons standpunt niet beïnvloed worden door cultuuroptimis
tische of cultuurpessimistische beschouwingen. Het is trouwens veel min
der christelijke bewogenheid met het lot van de stedeling in de grote stad, 
maar het zijn veel meer subjectieve gevoelsoverwegingen die de afkeer 
van de grote stad en de voorkeur voor satellieten verklaren. 

Veelszins is eigenlijl? de afkeer tegen de grote stad een afkeer tegen 
haqr omvang. Veel minder bezwaren heeft men tegen de radicalisering 
van het leven, tegen de geboortebeperking enz. Men vindt de grote stad 
te groot: uitschieters worden nu eenmaal in deze tijd niet bijzonder ge
waardeerd. In een tijd waarin men de maatschappij wil "hanteren" past 
de grote stad zo slecht omdat ze ... zo weinig hanteerbaar is. 

Dat het in wezen niet tegen de nadelige verschijnselen van de grote 
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stad maar tegen haar omvang gaat, zou al daaruit af te leiden zijn dat 
verschillende satellieten zoals ze geprojecteerd of reeds in wording zijn 
toch niet veel anders zijn dan grote steden in het klein. Hoogvliet vinden 
wij hiervan een typisch voorbeeld. 

De grote stad: nadelen en voordelen 
De afkeer van de grote stad is met name in Nederland een afkeer tegen 

haar expansie. De steeds uitbreidende grote stad ziet men als een be
dreiging. Als een bedreiging o.a. van het agrarisch belang: juist in de 
omgeving van de grote stad liggen de hoogwaardige tuinbouwgronden, die 
door stadsuitbreiding worden aangetast (Den Haag-Loosduinen). Boven
dien heeft men in agrarische kringen de overtuiging, dat met name de 
grote stad nogal royaal met de agrarische gronden omspringt door de 
ruime opzet van haar bebouwing en door het creëren van grote groen
stroken. 

De stedebouwkundigen, die sterk geporteerd zijn voor groenzones ter 
afwisseling van de uitgestrekte en door hun geordende opbouw veelal 
eentonige stadswijken, zien de grote stad in vele gevallen ook als een 
bedreiging. Zou de stad ongelimiteerd doorgroeien, dan wordt de natuur 
voor de stedeling onbereikbaar, dan dreigt al het bestaande groen door 
de stadsuitbreiding te worden opgeslokt (Den Haag-Wassenaar). Terwille 
van het behoud van natuurschoon wordt met name in stedebouwkundige 
kringen een beperking van de groei van de grote stad wenselijk geacht. 
En het groen meent men te kunnen sparen, tevens binnen het bereik van 
de stedeling te brengen door stichting van satellieten van ten hoogste 
100.000 inwoners door groen "omspoeld". Mogelijk speelt daarnaast nog 
een individueel-psychologische faktor een rol: het is nu eenmaal aantrekke
lijker een nieuwe stad uit de grond te stampen dan een oude stad op te 
kalefateren; de instelling van "dit is het Babel dat ik gebouwd heb" zal 
daaraan niet vreemd zijn. 

Wij zijn ge.neigd in de grote stad niet uitsluitend nadelen te zien. Inder
daad is de grote stad geen kwaliteitsprodukt van het industriële tijdperk, 
maar het is de vraag of de industriële revolutie mogelijk geweest zou zijn 
zonder grote stad. Wij betwijfelen verder of de grote stad onvermijdelijk 
tot slechte woningtoestanden leidt. En afgezien van de bezwaren tegen 
Parijs, zou het toch een verarming van onze cultuur zijn als Parijs niet 
bestond. Desandanks overwegen bij ons de nadelen van de grote stad. 
Het kan niet worden ontkend, dat de radicalisering en de secularisering 
van het leven een gunstige voedingsbodem vindt in de grote stad. Het is 
heel goed mogelijk dat juist de radicalen naar de grote stad trekken, maar 
mede daarom blijft het toch een feit, dat radicale stromingen in het alge
meen meer vat hebben op de grote stadsbewoner. Voor een deel is dit toe 
te schrijven aan de vereenzaming van de mens, voor een deel daaraan dat 
de mens in de massa zijn verantwoordelijkheid gemakkelijk prijs geeft. 
Tenslotte is dit een gevolg van het feit dat in de grote stad de democra· 
tische vrijheden voor een belangrijk deel hun betekenis verliezen. De grote
stadsbewoner voelt zich niet rechtstreeks betrokken bij het bestuur van 
zijn stad. 

Overigens hebben wij nog meer bezwaar tegen de grote stad, zoals deze 
in de toekomst zou kunnen worden gebouwd dan tegen de grote stad 
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uit de industriële revolutie. De meest radicale stedebouwkundigen wijzen 
nI. niet de grote stad als zodanig, maar de chaotische grote stad van de 
hand. Zij wensen een stad waar alles van boven af geregeld is. Arbeid, 
woonwijze, ontspanning, alles verloopt op de voorgeschreven wijze. In 
deze kringen worden plannen voor tien miljoensteden uitgewerkt (o.a. 
M.A.R.S.plan van Londen, verdeeld in 16 districten van 600.000 in
woners). In deze gedachten passen eveneens de torensteden van Le Cor
busier. Zijn uitgangspunt van contact met de natuur is inderdaad aan
trekkelijk. Het feit echter dat hij daartoe reusachtige torengebouwen, 
elk bestemd voor 2000 bewoners wil stichten, achten wij bezwaarlijk, aan
gezien het leven in zulk een wooneenheid veel weg zal hebben van het 
leven in een bijenkorf. 

Het zijn dus de radicalisering en de secularisering van het leven, het 
minder beleven van de democratische vrijheden en de dreiging van de 
steeds verdergaande beperking van deze vrijheden juist in de moderne 
grote stad, waarom wij het gewenst achten dat hier de groei der grote 
stad wordt voorkomen. 

Engels voorbeeld, Nederlandse navolging '! 
Zoals gezegd gaat in de vakkring van stedebouwkundigen de afwijzing 

van de grote stad veelal gepaard met een voorkeur voor de satelliet. Wij 
zijn van mening, dat het een niet zonder meer uit het ander behoeft te 
volgen. Naar ons gevoelen is men in stedebouwkundige kringen te zeer 
geïnspireerd om niet te spreken van gebiologeerd door het inderdaad 
aanstekelijke Engelse voorbeeld. Het is echter de vraag, of dit zo zonder 
meer van toepassing is op Nederland. Het lijkt daarom goed na te gaan, 
welke factoren in Engeland tot de stichting van satellietsteden aanleiding 
hebben gegeven en hoe de ontwikkeling aldaar is verlopen. 

De satellieten kunnen in het bijzonder worden opgevat als de reactie 
op de uitdaging, die uitging van de mateloze groei van de metropolis 
Londen. Al hebben de slums van de fabriekssteden ook inspirerend ge
werkt, de stichting van garden cities was in eerste instantie bedoeld ter 
ontlasting van deze wereldstad, wier groei niet te stuiten leek. Tijdens 
zijn leven is het Howard mogen gelukken met particuliere middelen, dus 
zonder overheidsingrijpen, twee steden te stichten: Letchworth in 1903, 
en Welwyn Garden City in 1920, resp. op 60 en 30 km. van Londen. In 
1950 na een halve eeuw groei bedroeg hun bevolking resp. 20.000 en 
18.000, in totaal dus 38.000 inwoners. In deze periode was de bevolking 
van Landen en omgeving met 5 miljoen toegenomen. 

Ter ontlasting van Londen hebben deze steden dus weinig betekend, 
ondanks het feit, dat er voor die tijd zeer ingrijpende maatregelen ge
nomen werden. Reeds in 1937 had de toenmalige conservatieve regering 
de zgn. Barlow-commissie ingesteld, die tot opdracht had richtlijnen te 
verstrekken over de decentralisatie van de industrie, dit o.a. met het oog 
op de oorlogsdreiging. Het Barlowrapport gaf hierover uitstekende richt
lijnen, maar tot resultaten kwam het voorlopig niet, omdat spoedig daarop 
de tweede wereldoorlog uitbrak. 

Toch is het de vraag of de aanbevelingen van dit rapport in concrete 
maatregelen waren omgezet, indien er geen oorlog was geweest. Een van 
de stellingen van Lloyd Rodwin in The British New Town's Policy (1956) 
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(blz. 22) is: "Tt is unlikely that new towns would have been built in Britain 
were it not for war, the bombings and perhaps even the Labour Party's 
postwar victory" 6). Er was dus een catastrophe in de vorm van grote 
oorlogsverwoestingen noodzakelijk om de betekenis van het Barlow rap
port voor de stedebouwkundige opbouw in Engeland in het licht te stellen. 
Afaar zelfs dan moet het nog in twijfel worden getrokken, of ooit een wet 
op de nieuwe steden, de zogenaamde New Town's Act (1946) was uitge
vaardigd, als er niet een Labourregering aan het bewind was geweest, 
die vond dat de overheid gerechtigd was de groei der grote stad te be
perken en af te leiden naar van overheidswege te stichten satellietsteden. 
Onder meer als resultaat van deze wet zijn momenteel 15 nieuwe steden 
in aanbouw, waarvan 10 in de omgeving van Londen. 

Het zal duidelijk zijn, dat de situatie in Nederland minder aanleiding 
geeft tot stichting van satellietsteden: onbekend zijn miljoenensteden (als 
Londen), de noodzaak van ontlasting is dus veel minder groot. De afge
lopen oorlog maakte het evenmin wenselijk de herbouw eventueel elders 
te doen geschieden, de herbouw is trouwens reeds voltooid. Onze regering 
schijnt bovendien weinig neiging te gevoelen initiatieven tot stichting van 
nieuwe steden te nemen, getuige tenminste de motie van de Tweede 
Kamer, waarin de regering om een rapport over de ruimtelijke ordening 
is verzocht. Als er desondanks toch aandrang tot stichting blijkt te bestaan, 
dan menen wij te mogen stellen dat het inzicht in de wenselijkheid van 
satellieten in belangrijke mate een "geloofsinzicht" is 7) en met name een 
"geloofsinzicht" van stedebouwkundigen, dus van vakspecialisten en wel 
van die vakspecialisten, die, uitgaande van een bepaalde maatschappij
beschouwing, nu eenmaal van huis uit belangstelling hebben voor de op
bouw van een nieuwe maatschappij volgens lijnen van "geleiding" en 
"ordening" . 

Afwijzing van de grote stad betekent naar onze overtuiging niet zonder 
meer voorkeur voor de satelliet. Niet alleen bestaat voor stichting van 
satellieten hier te lande minder aanleiding, maar bovendien doet verge
lijking met Engelse nieuwe steden de vraag rijzen of onze mogelijkheden 
niet dermate gering zijn, dat onze eventuele nieuwe steden een geheel 
ander karakter zullen dragen. 

De Engelse nieuwe steden zijn, zoals gezegd, bedoeld ter ontlasting 
van de grote stad Londen. Dit betekent echter niet, dat het kolonies zijn 
van de grote stad. Zij zijn niet als slaapsteden bedoeld, behoren nl. een 
eigen leven te leiden en zijn mede dientengevolge op betrekkelijk grote 

6) Het is onwaarschijnlijk, dat er in Engeland nieuwe steden gesticht zouden zijn, 
als er geen oorlog, bombardementen en misschien zelfs de overwinning van de Labour 
Partij direct na de oorlog geweest zouden zijn. 

7) "Whether justified or not, the belief (cursivering van ons) is sp reading th at 
guided urban growth and decentralisation with government assistance can transform 
the quality, the efficiency and even the possibilities for defense of our physical 
environment. .. That is the present significance of building new towns. The world 
(cursivering van ons) is ripe for the dissemination of these ideas" (Lloyd Rodwin 
The British Ncw Town's Policy, blz. 3). 

Vertaling: Al dan niet gerechtvaardigd vindt in steeds ruimere kring het geloof 
ingang, dat met steun van de centrale overheid door een geleide groei der steden en 
de decentralisatie van de bevolking, de kwaliteit, de doelmatigheid en zelfs de mogelijk
heden voor het behoud van ons natuurlijk milieu kunnen worden verbeterd. 
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afstand nl. 30 tot 60 km. van Londen gelegen 8). Het zijn daarom ook 
geen verkleinde copieën van de grote stad, want overweegt aldaar de 
hoogbouw, in de nieuwe steden wordt het accent op de laagbouw gelegd. 
De nieuwe steden dragen dus een totaal ander karakter. 

Iets dergelijks is in Nederland onmogelijk. Daarvoor ontbreekt ons nl. 
de ruimte, in zoverre is er dus inderdaad ruimtetekort. Zou men hier 
willen uitgaan van een maximale afstand van 60 km. van de kernge
meente, dan betekent dit voor al onze drie grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag) dat de nieuwe steden ongeveer op de Veluwe 
zouden moeten worden gesticht. Aangezien dit onmogelijk is, volgt hieruit 
dat een nieuwe stad in de nabijheid van de grote stad moet worden 
gesticht (gaat men nl. verder, dan stuit men op bestaande steden). In de 
praktijk blijkt dit ook het geval te zijn. Hoogvliet, onze eerste satellietstad, 
ligt onder de rook van Rotterdam; het verste punt van Wils veen ligt 
13 km. van het centrum van Den Haag. 

Bezwaren tegen Nederlandse satellieten 
Deze korte afstand heeft weer grote gevolgen, en leidt naar onze mening 

zowel tot praktische als principiële bezwaren. Tengevolge van haar nabij
heid zal het overwicht van de grote stad groot zijn. Het is dientengevolge 
uitgesloten dat onze satellieten zo'n zelfstandig kamkter krijgen als de 
Engelse nieuwe steden. Terecht spreekt men dan ook in Engeland van 
nieuwe steden, bij ons van satellieten. Vanzelfsprekend wordt het over
wicht van de grote stad niet alleen door de afstand bepaald, maar eveneens 
door de bestuursvorm die men voor de nieuwe stad kiest. Is zo'n grote 
stad daar rechtstreeks bij betrokken, dan kan het haast niet anders dat de 
.nieuwe stad meer het karakter van een kolonie dan dat van een zelfstan
dige stad verkrijgt. In Engeland is, waarschijnlijk met het oog op de toe
komstige zelfstandigheid, het bestuur in handen gegeven van een apart, 
tijdelijk functionerend bestuur (development corporation) met grote in
vloed van de centrale overheid. Dit bestuur wordt later omgezet in een 
stadsbestuur. Het overwicht van de grote stad is daardoor minder groot 
dan bij de bestuursvormen die hier te lande zijn ontworpen. 

Tengevolge van de korte afstand en mede door de bestuursvorm is 
het niet denkbeeldig, dat de (Nederlandse) satelliet minder weg zal hebben 
van een nieuwe stad dan van een nieuwe stadswijk. Ongetwijfeld zal men 
er naar streven, nl. door industrievestiging te stimuleren, van de satelliet 
een zgn. "balanced unit" te maken, waar de bewoners dus niet alleen 
slaap- maar ook werkgelegenheid zullen vinden. Maar het karakter wordt 
uiteraard niet alleen bepaald door de hoeveelheid werkgelegenheid, maar 
meer nog door de woonvormen. Gaat men, zoals in Engeland, werkelijk 
de nadruk leggen op laagbouw of wordt het overwegend hoogbouw? 
Wordt de ontwikkeling door de grote stad geleid dan wordt het haast 
zeker hoogbouw. Wat dat betreft is Hoogvliet, dat geheel door de grote 
stad Rotterdam is opgezet, een sprekend voorbeeld. De satelliet is in zo'n 
geval een vergroting van een stadswijk of een verkleining van de grote 
stad: maar in elk geval een getrouwe copie van de grote stad, een over-

8) Waar de inmenging van het stadsbestuur van Londen wel groot was, ni. in de 
zgn. London County Council, zijn de nieuwe steden in feite satellieten. 
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planting van een grote stadswijk in een landelijke omgeving. Het zal zijn 
alsof de grote stad door een centrifugale kracht enkele van haar periferie
wijken naar buiten, het land heeft ingeworpen ... 

Rechtstreeks hiermede verband houdt het onherbergzame karakter van 
de satelliet. Een onderzoek in Hoogvliet van het Sociologisch Instituut 
van de Hervormde Kerk heeft dit overtuigend aangetoond 9). In het 
nieuwe Hoogvliet zijn nu -+- 2000 huizen gebouwd, waarin -+- 7000 per
sonen kunnen worden gehuisvest, boven de ruim 1000 inwoners van het 
oude Hoogvliet. In deze nieuwe stad wonen zowel rasechte stedelingen 
uit de stad Rotterdam als voormalige agrariërs die dikwijls van grote 
afstand door de zich sterk uitbreidende Botlekindustrieën zijn aange
trokken. De bevindingen van de bewoners zijn als volgt: de rasechte 
stedelingen gaven te kennen, dat zij het nieuwe Hoogvliet vooralsnog zien 
.,als een geïsoleerde stad ten plattelande met een sociaal onherbergzaam 
karakter". Het antwoord van de voormalige plattelanders was, dat zij het 
nieuwe Hoogvliet ervaren "als een grote stad met een plattelandelijk on
herbergzaam karakter". Hieruit blijkt wel, dat de nieuwe bewoners zich in 
de nieuwe stad nog maar weinig thuisvoelen. 

Dat zich thuisvoelen ligt overigens in belangrijke mate aan de woon
vormen. Zoals bekend is de plattelander gewend aan eengezinshuizen. 
In de satelliet komt hij overwegend in hoogbouw terecht. De overgang is 
te groot. Ook al daarom omdat na de oorlog de plattelanders dikwijls 
rechtstreeks van het platteland naar de grote stad trekken. Voorheen was 
kenmerkend de trapsgewijze migratie: een plattelander vestigde zich eerst 
in een provinciestad, die zich niet te sterk van zijn milieu onderscheidde, 
werd daar omgeschoold. Een volgende generatie trok naar een iets grotere 
stad, de daaropvolgende generatie naar de grote stad. Thans trekt het 
grootbedrijf zijn arbeidskrachten van verre rechtstreeks van het platte
land aan, schoolt deze tevens om. Het gunstige verschijnsel van de 
"evolutionaire" migratie heeft voor "revolutionaire" migratie plaats ge
maakt - een nadeel omdat revolutie en aanpassing nu juist elkaars anti
poden zijn. Een aanpassing die ook nog bemoeilijkt wordt doordat de 
voormalige landarbeider vanuit zijn lage landarbeiderswoning ineens ver
plaatst wordt naar een hoge etagewoning 10). 

Overigens, aan wie en aan wat moeten de nieuwkomers zich aanpassen? 
Een heersende levensstijl, kenmerkend voor oudere steden, ontbreekt. Men 
komt eigenlijk in een soort niemandsland terecht - kerkelijke binding 
ontbreekt veelal. Wij vrezen dan ook, dat satellieten op de bovenbeschreven 
wijze gebouwd, er toe zullen leiden, dat de moeilijkheden van de grote 
stad naar het platteland worden verplaatst, dat men met een (schijnbare?) 
oplossing van het ruimteprobleem het sociale probleem niet oplost. 

9) Hoogvliet, de groeiende satellietstad ollder de rook van Rotterdam, door drs. 
P. de Jong. 

10) "Apartment-house dweIlers are nomads, and no nomadic race has ever developed 
a high civilization", Charles W. Eliot (1834-1956), President of Harvard University, 
Town and Country Planning, February 1957. Vertaling: Etagebewoners zijn nomaden 
en geen nomadenvolk heeft ooit een hoge beschaving voortgebracht. 

"Die zügellose Mobilität der Grossstädter entsteht dadurch, dass die Wohnhäuser 
ihre eigentliche Aufgabe, die Familien zu hüten, nicht erfüllen", uit Grossstadtfor
schung, blz. 187. Vertaling: De ongebreidelde mobiliteit van de grotestadsbewoners 
ontstaat daardoor, dat de woningen hun eigenlijke functie - de beschutting van 
het gezin - niet vervullen. 
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Voorts zijn wij bevreesd, dat de satellietstad tot een vrij grote vrijheids
beperking zal leiden. In het rapport Problems of expanding towns van de 
I.nternational Union of Local Authorities stelt dr. Bakker Schut de vraag, 
of het gerechtvaardigd is ter afremming van de groei der steden, directe 
beperkingen op te leggen aan het individu om zich te vestigen waar hij 
wil. Daar verklaart dr. Bakker Schut zich terecht tegen. In uiterste 
noodzaak zou evenwel, indien het algemeen belang dit eist, niet voor 
directe maatregelen, inhoudende beperkende voorschriften ten aanzien van 
de vestiging en uitbreiding van bestaansbronnen, moeten worden terug
gedeinsd (blz. 84, conclusiën 6). 

Uiteraard zouden deze beperkende directe maatregelen ten opzichte 
van bestaande steden ook kunnen worden getroffen, maar het gevaar dat 
dit zal gebeuren achten wij groter als men eenmaal een bewuste decentrali
satiepolitiek voert met het oogmerk satellieten te stichten. Het is dan 
niet uitgesloten, dat van hogerhand zal worden bepaald wie en wat zich 
in de satelliet zal vestigen, vooral omdat men zich bij de stichting van 
satellieten een bepaald ideaal met betrekking tot de ruimtelijke vorm
geving heeft gesteld. Zeker is dit niet· denkbeeldig, wanneer er een nauwe 
band bestaat tussen de oude kerngemeente en de nieuwe satelliet: een 
"volksplantingspolitiek" is dan zeer verleidelijk. Evenals men nu reeds 
bevordert dat iemand uit een oude stadswijk zich in een nieuwe stadswijk 
vestigt. Als men eenmaal de oude stad gaat saneren, dan wordt men 
door gebrek aan ruimte aldaar haast wel gedwongen zich in de nieuwe 
stad te vestigen, al zal men zogenaamd "vrij" zijn zich elders te vestigen. 

Het bovenstaande heeft overwegend betrekking op principiële bezwaren, 
die uit de korte afstand kerngemeente-satelliet, in wezen echter uit het 
overwicht van de grote stad, voortvloeien. 

Aan de korte afstand is nog een ander praktisch bezwaar verbonden. 
Tot op heden is nergens geconstateerd, dat de groei van de grote stad 
door stichting van satellieten tot stilstand is gekomen. De grote stad 
breidt zich onweerstaanbaar uit. In de jaren 1912-1932 groeide de be
volking van Londen met 2 miljoen zielen, terwijl die van Engeland slechts 
met een half miljoen zielen toenam, de groei van de garden eities bedroeg 
20.000 inwoners. Tussen 1946 en 1955 namen de nieuwe steden 100.000 
Londenaars op (Rodwin, blz. 133), de bevolking van Londen nam in die 
tijd met een veelvoud van 100.000 toe. Voor de groei van de grote stad 
schijnen bepaalde stedebouwkundige wetten te gelden, o.a.: hoe groter de 
steden reeds zijn, des te sterker is de tendentie tot verder groeien, de 
groei wordt als het ware eenparig versneld. Hiervan is Londen een spre
kend voorbeeld. Een tweede wet is: hoe groter de stad en hoe later de 
groei begonen is, des te sneller de groei. Een sprekend voorbeeld daarvan 
vormen de steden in de Sowjet-Unie en in de onderontwikkelde gebieden. 
Zij hebben als het ware een achterstand in te halen. In deze situatie ver
keren eveneens de grote steden van Nederland. Hun groei is nog vrij 
recent en bescheiden ten opzichte van andere buitenlandse steden. 

Gezien deze vooruitzichten en gelet op de korte afstand van de satel
lieten ten opzichte van de grote stad achten wij op den duur een aaneen
groeien niet onmogelijk. In dat geval wordt dus de grote stad nog verder 
vergroot, wat men nu juis-t wil tegengaan. 
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Tenslotte kunnen nog enkele nadelen worden vermeld, die aan de 
Engelse nieuwe steden kleven. De nieuwe steden worstelen allereerst met 
een huurprobleem. De gemiddelde huurder in Engeland betaalt ct 39 per 
jaar aan huur. In de nieuwe steden bedraagt de huur voor een standaard
huis met drie slaapkamers ct 81 tot ct 109 per jaar (Rodwin, blz. 79). 
Tengevolge van deze hoge huren vindt er een selectie der bewoners plaats. 
De aard van de industrieën, die zich in de nieuwe steden vestigen, werkt 
eveneens selectief. Dientengevolge verschilt de bevolkingsstructuur en de 
leeftijdsopbouw aanmerkelijk van de oude steden. De nieuwe steden blijken 
ook gelet op de leeftijd der bewoners, overwegend jonge steden te zijn. 
Een opgewekt geestelijk en cultureel leven schijnt niet tot haar kenmerk 
te behoren. "In the new towns, however, the density of ideas is rather 
10w; the towns are boring" 11) (Rodwin, blz. 86). Uitspraken, die des te 
meer de aandacht trekken, aangezien deze gegeven worden door een 
overtuigd voorstander van nieuwe steden. 

Veel van deze bezwaren vloeien naar onze mening voort uit de instel
ling van de stedebouwkundige ("The planner was taught to think physi
cally, visually, technically", blz. 189). De stedebouwkundige is geneigd om 
technisch en visueel te denken; om sociologische aspecten bekommert hij 
zich te weinig. Trouwens, van de sociologen is wat de nieuwe steden be
treft, voorlopig ook weinig positiefs te verwachten. 

Uit het bovenstaande volgt, dat een afwijzing van de grote stad niet 
zonder meer een voorkeur voor de satelliet inhoudt. Op grond van het 
bovenstaande menen wij te mogen stellen, dat, gezien ons weinig diepe 
achterland en het te verwachten overwicht vam de grote stad op de nieuwe 
stad, uit principiële alsook uit praktische overwegingen mét de grote stad 
de satelliet moet worden afgewezen. De satelliet geeft geen oplossing voor 
de grotestadsproblemen. 

Een andere oplossing 
Wij stellen ons een andere oplossing van het grotestadsprobleem voor. 

Een oplossing, die rekening houdt met de nieuwe koers in Engeland met 
betrekking tot de stichting van nieuwe steden. 

Zoals gezegd, is het aan de Labour Party te danken dat in 1946 de 
New Town's Act werd uitgevaardigd. Toen in 1951 een conservatieve 
regering aan het bewind kwam, verwachtten vele stedebouwkundigen een 
drastische wijziging van het beleid; men maakte zich ernstig ongerust over 
het lot van de nieuwe steden. Deze ongerustheid was niet alleen vanwege 
een andere instelling van de regering gemotiveerd. De New Town's poli
tiek had tot die tijd weinig succes; van december 1947, toen met de 
eerste stad (Stevenage) een begin was gemaakt tot december 1951 waren 
2385 huizen gebouwd in alle nieuwe steden tezamen (Rodwin, blz. 51). 
Van ontlasting van Londen - de bestaansreden van de nieuwe steden -
was dus geen sprake. De ongerustheid over het lot van de nieuwe steden 
bleek echter overdreven: de nieuwe minister besloot de nieuwe steden, 
die reeds in aanbouw waren, te voltooien. Wel werd een andere wet uitge
vaardigd: een wet op de ontwikkeling van steden de zgn. Town Develop-

11) In de nieuwe steden worden weinig nieuwe ideeën voortgebracht, zij zijn ver
velend. 
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ment Act van 1952. De bedoeling van de wetgever bleef gelijk: de ontlasting 
van de dichtbevolkte grote stadsgebieden. De middelen waren echter ver
schillend. Onder dit programma werden bestaande kleine steden inge
schakeld: hun groei zou worden gestimuleerd, hun ontwikkeling stond 
op de voorgrond. Geen nieuwe stad zou worden gesticht zonder parle
mentaire goedkeuring. Volgens de nieuwe wet werd elke gemeente in staat 
gesteld zoveel mogelijk te bouwen: een soort capaciteitsbeleid dus, zoals 
dat in Nederland in 1956 werd ingevoerd. 

De stichting van nieuwe steden kwam volkomen op de achtergrond te 
staan, zoals uit onderstaand ontwikkelingsplan van bevolkingsspreiding in 
Lancashare blijkt. 

1. In opvanggebieden op korte afstand 
2. In opvanggebieden op lange afstand 
3. In nieuwe steden 
4. Buiten Lancashare . 

201.500 bewoners 
50.600 bewoners 
38.000 bewoners 
50.900 bewoners 

Overigens is het merkwaardig, dat eerst na de invoering van de Town 
Development Act, wellicht mede dank zij het capaciteitsbeleid, de groei 
van de nieuwe steden pas goed op gang is gekomen. De woningproduktie 
van de 15 nieuwe steden bedroeg in 1953: 19.437, in 1954: 11.639, en 
in 1955: 31.076, tegenover een produktie van in totaal 2.385 woningen 
in de periode december 1947-december 1951 (Rodwin, blz. 49 en 51). 

Een en ander geeft aanleiding tot twee conclusies: 
Ie. dat een bouwcapaciteitsbeleid, waarbij de gemeenten mogen 

bouwen wat zij kunnen bouwen, spreiding van de bevolking in de hand 
werkt (een contingenteringssysteem, afgestemd op het woningtekort, be
tekent concentratie van de woningproduktie in de grootstedelijke agglome
raties, die dientengevolge zo snel vol raken, dat een satelliet de enige 
uitkomst lijkt: een satelliet is zo gezien een produkt van een bepaald 
woningbeleid). 

2e. dat de ontwikkeling der kleine en middelgrote gemeenten de 
spreiding der bevolking minstens evenzeer bevordert als de stichting van 
nieuwe steden. 

Reeds om deze redenen zou het naar onze mening gewenst zijn de 
groei van onze kleine en middelgrote steden te stimuleren, ter ontlasting 
van onze grote steden. Ten gunste van dit beleid kunnen tevens nog 
enkele andere argumenten worden aangevoerd. 

Het eerste heeft betrekking op de optimale omvang der gemeenten. 
In ons land, ook in het westen, worden nog vele steden van bescheiden 
omvang aangetroffen. Met als gevolg, dat deze steden niet in staat zijn 
dàt voorzieningspeil te bereiken, dat een stedeling - met name een 
grotestadsbewoner - met het oog op zijn sociale en culturele behoeften 
gewenst acht. Naarmate een stad groter wordt, stijgt het sociaal-culturele 
niveau, de kosten schijnen boven een bepaald inwonertal echter meer dan 
evenredig toe te nemen. Naar men aanneemt, ligt de optimale grens bij 
-t- 60.000 inwoners. Een stad van 60.000 inwoners schijnt bovendien nog 
het meest overzichtelijk te zijn, daar is nog het meest efficiënt te werken, 
en bovendien voelt de bewoner zich dan nog betrokken bij het bestuur 
van zijn stad. Het schijnen deze redenen te zijn, waarom het gemiddelde 
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inwonertal van de Engelse nieuwe steden op -+- 60.000 is gesteld en als 
maximum een inwonertal van 80.000 aanvaardbaar wordt geacht. Nu 
lijkt ons een raming van de optimale omvang niet eenvoudig: die zal 
voor elke gemeente niet gelijk zijn. Maar in elk geval is het zo, dat vele 
van onze kleine en middelgrote steden hun optimale omvang nog niet 
bereikt hebben, een reden temeer waarom het voor de hand ligt de groei 
van deze steden te stimuleren. 

Een verder kenmerk dezer gemeenten is, dat het huurpeil in het alge
meen vrij laag ligt, belangrijk lager dan in onze grote steden 12). Welis
waar hebben wij in de bespreking van dr. ir. Bakker Schut over "Problems 
of expanding towns" (blz. 85) gelezen, dat het bouwen van satelliet
steden niet duurder behoeft te zijn dan de uitbreiding van bestaande grote 
steden, maar op grond van de hiervoor verstrekte cijfers over het huurpeil 
in de Engelse nieuwe steden, dat 2 à 3 maal zo hoog ligt als elders, 
rijst hierover bij ons enige twijfel. Maar zelfs al zou bovenstaande con
clusie, dat het wonen in de satelliet niet duurder is dan het wonen in de grote 
stad, juist zijn, het blijft toch een feit dat het huurpeil in de grote stad aan
merkelijk hoger ligt dan in de middelgrote gemeente. Waaruit volgt dat de 
huren in de middelgrote stad lager zullen liggen dan in de satelliet. 

Voorts is het waarschijnlijk, dat de middelgrote gemeente meer woon
genot biedt dan de satelliet. Tenminste, als zulk een satelliet het karakter 
heeft van Hoogvliet en evenals de grote stadswijk gekenmerkt door hoge 
bebouwing. Naar onze overtuiging houdt woongenot onlosmakelijk ver
band met de aard der bebouwing. Dit woongenot is maximaal wanneer 
er rekening wordt gehouden met de behoeften, voortvloeiend uit de bevol
kingsopbouw, met het feit, dat jonge groeiende gezinnen nu eenmaal 
eengezinshuizen vragen. 

Tot dusver houden de kleine en middelgrote steden mogelijk uit traditie 
nog het meest met deze eisen rekening, al kan niet worden ontkend, 
dat etagebouw langzamerhand een modeverschijnsel dreigt te worden, 
dat overigens ook van hogerhand schijnt te worden gestimuleerd. Wij 
beseffen dat het alternatief lage bouw of hoogbouw nog andere aspecten 
heeft, o. a. kan samenvallen met het alternatief eigen huis of huurhuis. 
Maar wij menen, dat zodra de woningbehoefte in samenhang met de 
bevolkingsopbouw wordt gezien, het alternatief lage bouw of hoogbouw 
vervalt en verandert in "zowel als ook". Tot een dergelijke gemengde 
bebouwing achten wij de middelgrote gemeenten krachtens hun instelling 
het meest in staat. 

Een gemengde bebouwing met voldoende eengezinshuizen bevordert 

12) Overzicht van de gemiddelde huurprijzen van woningwetwoningen, waarvoor in 
het tijdvak 1 juli tlm 30 september 1957 een bijdrage is toegekend (Exploitatie 
opgezet à 4%) : 

Huur 3e kwartaal 1957 

Drie grote gemeenten. . . . . . . . 
Huurklasse I excl. de drie grote gemeenten 
Huurklasse 11 
Huurklasse 111 
Huurklasse IV 
Huurklasse V 

f 18,46 
" 14,28 
" 14,51 
" 12,92 
" 12,26 
" 11,35 

Memorie van antwoord hoofdstuk IX A rijksbegroting voor het dienstjaar 1958 van 
het departement van volkshuisvesting en bouwnijverheid. 
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bovendien de aanpassing van migranten. Een aanpassing, die eveneens 
wordt vergemakkelijkt, althans wat de plattelander betreft, ten gevolge 
van het feit, dat de kleine stad minder van zijn milieu verschilt dan de 
satelliet. De niet te definiëren sfeer in onze oudere steden zal aanpassing 
trouwens verder in de hand werken, terwijl de sfeer in de Engelse steden 
volgens Rodwin uitgesproken vervelend, en het woonklimaat van Hoog
vliet volgens het Sociologisch Bulletin van de Hervormde Kerk onher
bergzaam is. 

Verder kan het niet worden ontkend, dat de radicalisering en seculari
sering in de middelgrote stad in vergelijking tot de grote stad een betrek
kelijk geringe rol speelt. In het algemeen heerst in onze middelgrote stad 
een opgewekt geestelijk leven, dat in het algemeen zelfs meer activeert 
dan op het platteland. Deze levensstijl zal zijn uitwerking niet missen 
op de nieuwe inwoners. De migrant kan gemakkelijk door kerken worden 
opgevangen, zal daardoor in feite sneller assimileren dan in een satelliet, 
waar nog een levensstijl moet worden gevormd en waar de kerkelijke 
binding vooral in het begin niet sterk zal zijn. 

Bevolkingsspreiding,' geen ruimtenood 
In het begin van ons artikel hebben wij gesteld, dat op een sterke 

bevolkingstoeneming in Randstad moet worden gerekend van tenminste 
1 miljoen, mogelijk van 2 miljoen inwoners. De vraag of daarvoor plaats 
is hebben wij bevestigend beantwoord. Rekening houdend met het feit, 
dat op 1 ha. 100 inwoners kunnen worden gehuisvest, zijn bij een maxi
male uitbreiding met 2 miljoen inwoners in totaal 20.000 ha. benodigd, 
terwijl het groene hart ruim 10 maal zo groot (250.000 ha.) blijkt te zijn. 

Intussen zou een betoog, dat de bevolkingsaanwas van het westen met 
name in de kleinere en middelgrote gemeenten dient te worden opge
vangen, vrij theoretisch blijven als er geen aanleiding bestond te ver
onderstelen, dat deze "opvanggemeenten" daarvoor voldoende opnemings
capaciteit bezitten. Aangezien de bestaande uitbreidingsmogelijkheden 
van de steden, die thans Randstad vormen, in totaal 1 miljoen inwoners 
beslaan, zou bij een bevolkingstoeneming van 1 miljoen de capaciteit 
van Randstad voldoende zijn. Bij verdere toeneming met 2 miljoen 
inwoners zal de extra toeneming van 1 miljoen hoofdzakelijk elders 
moeten worden ondergebracht. Niet volledig evenwel, aangezien wij ver
onderstellen, dat de groei van de steden binnen Randstad nu eenmaal niet 
geheel tot stilstand kan worden gebracht, dat bewijst de doorgaande groei 
van Londen wel. Maar aangenomen, dat dit wel kan, dan dienen 1 miljoen 
inwoners in de kleine en middelgrote steden te worden ondergebracht. 
Deze gemeenten tellen thans bijna bij elkaar tussen de 500.000 en 
1.000.000 inwoners, zodat een uitbreiding met 1 miljoen inwoners ten
minste op een verdubbeling van het huidige inwonertal neerkomt. Een 
dergelijke bevolkingsaanwas op te vangen lijkt ons zeker geen onmoge
lijke taak. 

Naar het ons voorkomt is het niet geheel juist om te stellen, dat ten
gevolge van een dergelijke spreiding der bevolking het zgn. groene hart 
van de randstad volledig met steden zal worden opgevuld 13). Aangezien 

13) Dit is een van de uitgangspunten van prof. ir. Jac. P. Tijsse in zijn prae-advies 
"Het aspect van de ruimtelijke ordening", uitgebracht aan het Instituut van Volks-
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dat groene hart, zoals reeds eerder werd opgemerkt, tenminste 250.000 ha. 
beslaat, zou dit immers eerst het geval zijn, indien aldaar 25 miljoen 
inwoners onderdak vinden. Dit is nog lang niet het geval en zal naar 
menselijke berekening ook niet voorkomen, zelfs al zou na 1980 de 
bevolking nog sterk blijven doorgoeien. 

Wij menen dan ook, dat de afleiding van de bevolkingsaanwas naar zgn. 
opvanggemeenten grote voordelen bezit. Een aanééngroeien met Rand
stad - zeker niet denkbeeldig bij de stichting van satellieten - wordt 
dan voorkomen. De opvanggemeenten zullen nl. door brede agrarische 
gebieden van elkaar en van Randstad zijn gescheiden. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Op zich zelf is het niet vreemd, dat in het spel der internationale ver
houdingen telkens "een wisseling van tonelen" zich manifesteert. Soms 
geschiedt dit echter in zulk een snel tempo, dat het tot nadenken stemt. 
Dat was zeker het geval, toen in het midden van de novembermaand de 
dagbladen melding maakten van het feit, dat Duitsland met een financiële 
transactie van tweehonderd miljoen de Nederlandse schatkist was bijge
sprongen. Wij laten de inhoud van deze handeling verder terzijde, maar 
bepalen ons tot de opmerking, dat de Duitse bondsrepubliek nimmer tot 
zulk een operatie zou zijn overgegaan, indien haar economische toestand 
niet gezond was. Dat duidt wel op een zeer ingrijpende wisseling van 
toneel. Immers aan het einde van de tweede wereldoorlog stond Duitsland 
met een totaal ontredderd industrieel vermogen. De stad Essen was met 
haar omgeving voor negentig procent verwoest. Hamburg voor bijna 
tachtig procent. Van Mannheim stond nog maar een vierde gedeelte. Van 
Hannover nog maar een derde deel. Praktisch alle inrichtingen voor de 
verstrekking van openbare diensten als gas en electriciteit waren vernield. 
Het verkeer was bijna onmogelijk en zeker niet berekend op spoedig 
economisch herstel. En om te voorkomen, dat Duitsland binnen afzienbare 
tijd weer een gevaar voor de wereldvrede zou opleveren, had men in de 
vredesbepalingen, zoals die in de zomer van 1945 in Potsdam werden 
voorbereid, de mogelijkheid opgenomen, dat de bezettende mogendheden 
in hun toegewezen gebied tot ontmanteling van de belangrijke industriën 
zouden overgaan. En als men de beschrijving van dit alles leest, dan krijgt 
men zeer sterk de indruk, dat na de capitulatie van Duitsland de oorlog 
werd voortgezet met nog verfijnder middel dan door de economische bom
bardementen. Vooral de Russen ontzagen zich daarbij niet, om desnodig 
de bijbehorende geleerden mee te ontmantelen. 

huisvesting en Stedebouw in november 1957. Vandaar zijn axioma, dat het groene 
hart leeg dient te blijven, de groei van de weinige daar gelegen steden niet dient te 
worden gestimuleerd. 
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Toen kwam de koude oorlog. De dreiging van een nieuwe wereldoorlog. 
De scheiding in een Duitse bondsrepubliek en een Duitse volksrepubliek. 
En als laatste en grootste moeilijkheid de emigratie van duizenden van 
het oosten van Duitsland naar het westen. 

Daar komt nog iets bij. De Duitsers hebben zich nooit onderscheiden 
in begaafdheid voor de toepassing van de beginselen van de democratie. 
Door de inmenging van de westerse bezetters lag de toekomst van Duits
land verbonden aan de toepassing van democratische beginselen. 

Tegenover al deze bezwaren stonden echter ook gunstige factoren. In 
de eerste plaats bezat de Duitse arbeider nog een grote arbeidskracht en 
arbeidslust. Bovendien kreeg hij door Amerikaanse hulp de beschikking 
over de allernieuwste mechanische uitrusting. Ten derde hadden de 
westerse staten er groot belang bij, dat in Duitsland het communisme geen 
wortel schoot. Er mochten dus geen sociale wantoestanden ontstaan. 
En tenslotte had men in deze tijd enkele bekwame leiders. Daarbij denken 
de Duitsers vooral aan Adenauer en aan de minister van economische 
zaken Erhard. Deze protestant, uit Beieren afkomstig, had een zeer scherp 
geformuleerd economisch stelsel en hij wist het te verwerkelijken met de 
doorzettingskracht van de fanaticus. Het resultaat er van is zichtbaar in 
hetgeen de Duitsers gaarne als "het Duitse wonder" betitelen. 

Tegenover deze koortsachtige ontwikkeling, die tot wijziging van de 
Europese verhoudingen heeft geleid, zag men in dezelfde periode op drie 
plaatsen de nawerking van koloniale bedrijvigheid uit vroeger eeuwen. 

In de eerste plaats was dit het geval in de Philippijnen. Daar toch 
vonden de verkiezingen plaats voor een nieuwe president. Men herinnert 
zich, dat de vorige enige maanden geleden bij een vliegtuigramp was om
gekomen. De uitslag was, dat Carlos Garcia, een geslepen politicus van 
boven de zestig jaar, een klinkende overwinning heeft behaald. Hij zal 
al zijn bekwaamheid nodig hebben, omdat men in de Philippijnen de 
moeilijkheden heeft, die als regel in een jonge staat optreden. Evenwel 
is de doorwerking van een eeuwenlang bestuur van een westerse staat, 
namelijk van Spanje, nog zo sterk, dat men er niet de excessen behoeft 
te verwachten, waaraan Indonesië thans lijdt. Wel heeft men er de 
scherpe tegenstellingen die men overal vindt, waar de moderne cultuur 
met een grote schok is ingevoerd. Manilla met haar miljoen inwoners 
bezit hotels, die in hun inrichting verre uitgaan boven wat men in de 
meeste landen van West Europa kent. Winkelcomplexen zijn er, waar de 
meest verfijnde luxe-artikelen verkrijgbaar zijn, zij het ook tegen fantas
tische prijzen. Daarnaast heeft men wijken, waar de behuizing der be
woners met de naam krot nog veel te hoog wordt gewaardeerd. Een ver
keer treft men er aan, zo geweldig, dat het in de westerse wereldsteden 
slechts zelden zijn weerga vindt. En daarnaast de rust van een oud 
Spaans klooster, waar men zich verplaatst acht in de sfeer van de laat
middeleeuwse religiositeit. Ieder gevoelt, hoe moeilijk het is deze ver
scheidenheid met gebruik van democratische vormen tot samenwerking 
te brengen. 

Ondanks de ligging in een der stormcentra van de wereld heeft echter 
de uitslag van deze presidentsverkiezing duidelijk aangetoond, dat de be
volking van de Philippijnen, voorzover deze met bewustheid heeft ge
kozen, zich uitgesproken heeft voor een blijvende verbinding met het leven 
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van de westelijke cultuur, waarmede men eerst door Spanje, later ge
durende een halve eeuw door de Verenigde Staten was verbonden. 

Spanje is ook nog op andere wijze met de nawerking van zijn vroegere 
koloniale rijk geconfronteerd. Dat was door de aanvallen van Marokkaanse 
zijde op een klein overblijfsel van het Spaanse wereldrijk, op Hni. Het 
gehele Spaanse bezit in Marokko bestaat op het ogenblik uit het zoge
naamde protectoraat, bestaande uit een noordelijke zone met iets meer 
dan een miljoen inwoners en een zuidelijke zone, die niet meer dan dertien 
duizend inwoners telt. Gezamenlijk beslaan zij een gebied van ongeveer 
een en een kwart maal dat van Nederland. Verder heeft men nog enkele 
vestigingen in twee steden, en verder naar het Zuiden het genoemde Hni. 
Dit gebied telt niet meer dan vijftig duizend inwoners. Maar in de droge 
tijd verdwijnen er velen, omdat zij als nomaden een andere woonplaats 
zoeken. Nu heeft het centrale Marokkaanse gezag hier weinig invloed, 
zodat men uit de aanvallen niet direct besluiten moet tot een breuk tussen 
Spanje en Marokko. "Vel verbaast men zich over de hardnekkigheid, 
waarmede de Spanjaarden dit bijna waardeloze gebied verdedigen. Hier 
blijkt, dat het Spanje van Franco dit kleine overblijfsel van een groot 
imperium niet wil afstaan. 

In een derde werelddeel is ook thans in oud Spaans bezit roerigheid. 
Wij bedoelen in Venezuela. Een anderhalve eeuw geleden was dit nog een 
onbekend gebied, waar de Spanjaarden met hun cultuur slechts een boven
laag van de bevolking hadden aangeraakt. Toch werd hier de bevrijder 
van Zuid-Amerika, Simon Bolivar, geboren evenals een der beroemdste 
vrijheidsgeneraals, Sucre. 

N a de omverwerping van het Spaanse gezag volgde echter de ene tyran 
op de andere. Het land tuimelde van revolutie in revolutie. En aangezien 
de Nederlandse eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba vlak onder de kust 
van Venezuela liggen, werden deze gebieden telkens in de strijd betrokken. 
Er ontstonden internationale verwikkelingen, die in 1875 leidden tot een 
tijdelijk afbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen 
en zelfs in 1908 tot een gewapend optreden van Nederlandse zijde. De 
oorlog werd echter voorkomen, omdat de strijdlustige dictator Castro ver
vangen werd doo,r Gomez, die zich wist te handhaven tot hij op tachtig
jarige leeftijd na een bewind van bijna dertig jaar overleed. 

Intussen had de ontdekking van petroleum het aanzijn geschonken aan 
een golf van rijkdom. De Nederlandse eilanden deelden in die bloei. Maar 
aan de revolutionaire bewegingen werd geen einde gemaakt. De tegen
woordige machthebber Jimenez wijst een democratisch bestuur af, omdat 
hij de bevolking er niet rijp voor acht. Evenwel is door de groeiende 
industrie ook het communisme binnengedrongen. Ook andere progressieve 
partijen doen hun best hun invloed te vergroten. 

Toch is de verhouding tot de Verenigde Staten vrij goed. Venezuela 
heeft verschillende malen belangrijke economische steun verleend. 

In de laatste weken ontwikkelden zich revolutionaire bewegingen onder 
de luchtmacht en bij groepen studenten. Het gevaarlijke voor het be
staande bewind is, dat er na weken nog geen volledig einde aan is 
gemaakt. Dit bewijst wel, dat de strijd ernstiger is dan men op het eerste 
bericht zou hebben vermoed. 
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Merkwaardig is, dat men nog overal de nawerking van het Spaans 
bewind constateert. Na anderhalve eeuw is het kolonialisme nog niet uit 
de samenleving verdwenen. 

N u zou men wellicht willen beweren, dat de strijd in deze gebieden, 
hetzij door revolutie, hetzij door middel van verkiezingen, slechts be
trekking heeft op neventerreinen. Niets is minder waar. Want in de 
strijd tegen het communisme zijn de Philippijnen, evenals de havens 
op de westkust van Marokko en het petroleumrijke Venezuela van het 
allergrootste gewicht. Zij werken mede om de doelstellingen van de Navo 
te verwezenlijken. 

Deze doelstellingen zijn sterk in ogenschouw genomen op de grote 
Navoconferentie, welke in Parijs is gehouden. Uitwendig bleek het belang 
van deze bijeenkomst uit het feit, dat op één na alle regeringsleiders van 
de betrokken staten aanwezig zijn geweest. Het meest trok natuurlijk 
de aandacht de figuur van Eisenhower, vooral omdat hij kort te voren 
onderhevig was geweest aan een hersenbloeding. 

Het laatste jaar was voor de Navo niet gelukkig geweest. Tussen de 
grote bondgenoten had men allerlei conflicten gehad, die tussen geallieerde 
mogendheden niet behoren voor te komen. Wij denken aan de afwikkeling 
van de Suezcrisis. Aan de wapenleveranties naar Tunis door de Ver
enigde Staten en Engeland. Bovendien hadden Engeland en België eigen
machtig een eigen uitleg gegeven aan hun verplichtingen ten opzichte van 
het aantal en de bewapening van hun bondgenootschappelijk troepen
contingent. 

Daartegenover was de positie van Rusland in het afgelopen jaar zeer 
versterkt. In het centrum van zijn verdedigingslinie, in Ho.ngarije, was 
zijn macht sterker dan ooit gevestigd. Joegoslavië was veel minder afkerig 
van een goede verstandhouding met Moskou dan vroeger. En in het 
Midden-Oosten was de Eisenhowerdoctrine onmachtig gebleken de 
groeiende communistische invloed tegen te staan. Maar vooral was van 
gewicht, dat de Russische kunstmaan twijfel had doen rijzen aan de 
technische suprematie van Amerika over die van Rusland. 

De vraag was nu vooral, of men in zou gaan op de Russische voor
stellen tot het aangaan van een gesprek. Zou men verder het Poolse 
plan steunen om aan weerszijde.n van het ijzeren gordijn een zone te 
scheppen, waar geen kernwapens zouden worden geproduceerd of opge
slagen? Kon men het Poolse aanbod aanvaarden, om vrijwillig tot 
eenzelfde verplichting over te gaan en aan Tsjecho-Slowakije hetzelfde 
te verzoeken? Was het herstel van de Duitse eenheid voldoende beloning 
voor deze beperking van het defensief vermogen van het westen? 

Inderdaad heeft men niet de suggestie verworpen om op enige wijze 
weer tot een gesprek tussen oost en west te komen. Maar van groot 
belang was vooral de bereidheid van de Verenigde Staten om het gebruik 
van atoomwapens ook te vergunnen aan de bondgenoten en verder tot 
wederzijdse uitwisseling van uitvindingen op dit gebied over te gaan. 
Daartegenover verklaarden enkele Navobondgenoten zich bereid op hun 
grondgebied atoomwapens e. d. op te slaan. 

Op de conferentie vertoonde Eisenhower meer vitaliteit dan velen van 
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hem hadden verwacht. Dit was nog sterker het geval toen hij in het 
begin van dit jaar zijn State of the Union indiende en daarop een 
toelichting gaf. Hij oogstte een veertig maal een donderend applaus dat 
van beide zijden van de volksvertegenwoordiging afkomstig was. Voor een 
deel werd dit bewerkt door het feit, dat hij thans concreet de plannen 
der regering onthulde. Veiligheid door kracht en vrede, doch op een 
gezonde basis. . . Onverschillig wat de kosten van dit programma zijn, 
het Amerikaanse volk zal als één man zeggen: De kracht, die nodig is 
voor onze verdediging, zullen wij handhaven ... 

Vooral maakte indruk het slot van zijn betoog: "Ik zeg tot alle volken 
van de wereld. Indien men ons dwingt een mijl te gaan, zijn wij bereid 
twee mijlen te gaan, indien deze tweede mijl ons dichter kan brengen 
bij een ware vrede." 



BIJ HET ATOOM DER DEMOCRATIE 
DOOR 

M. W. SCHAKEL 

Het zij toegegeven, dat het voor de tijdgenoot - bij gebrek aan vol
doende objectiviteit tengevolge van onvoldoende distantie - bezwaarlijke 
kanten heeft, van het eigentijdse gebeuren de grondlijnen aan te geven. 

Onder deze reserve en in het bewustzijn, dat in genen dele volledigheid 
van beschrijving wordt nagestreefd moge in het verband van ons onder
werp gewezen worden op: 

1. een lijn van gelijkschakeling; 
2. het feit, dat vele belangrijke beslissingen ver weg genomen worden; 
3~ de omstandigheid, dat vele politieke problemen uitermate ingewik-

keld zijn; 
4. het stuwen naar concentratie. 
Over ieder van de hierboven genoemde verschijnselen een enkel woord. 
1. Dat onze tijd met zijn vlotte communicatiemiddele.n een gevaar be-

tekent voor het "eigen gezicht" van de mens en zijn samenlevingsverban
den wordt beslist niet alleen geïllustreerd door het langzaam maar zeker 
terugdringen van onze kleurrijke klederdrachte.n naar de musea en de 
bijzondere gebeurtenissen, waarop men zich nog eens in het pak steekt. 
Dit ene voorbeeld ware met vele te vermeerderen. 

Wij bewaren weliswaar slechte herinneringen aan één-pans-maaltijden, 
maar ontkomen er toch niet aan, dat Vorst Uniformiteit een stevige greep 
op ons eh de onzen heeft. En. . . genivelleerd wordt er allerwege en op 
velerlei wijze. 

Een bepaald slag half-volwassenen draagt dezelfde smalle, armetierige 
broekjes en siert zich met dezelfde verveeld-melancholische gezichten om 
het even of het in Parijs, Frankfort of Amsterdam paradeert. 

Te juichen valt er in dit opzicht bepaald niet onvoorwaardelijk. De 
uniform werd eens gekscherend getypeerd als de ruggegraat-buitenom. 
Staat het van uniform afgeleide substantief uniformiteit .niet goeddeels 
mede onder dit gesternte? 

2. De verbindingslijn tussen bestuurders en bestuurden gaat in onze 
tijd van integratie wel erg lang worden. Vele en belangrijke beslissinge.n, 
die ons rechtstreeks raken, worden ver over de landsgrenzen genomen: in 
Fontainebleau, Straatsburg, Luxemburg, Parijs en hoe verder onze doel
hoofdsteden moge.n heten, wanneer deze integratie afgerond en het natio
nale touwgetrek om de zetels der boven-nationale organen beëindigd zal 
ZIjn. 

3. Dat vele politieke vraagstukken in het huidig tijdsbestek buiten
gewoon ingewikkeld liggen is wel in confesso. Onze vooroorlogse discussies 
over· de bouw van ee.n kruiser meer of minder, over verlenging van de 
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diensttijd van 51;'2 maand tot 11 maanden konden zich beslist in een 
bredere nationale belangstelling verheugen dan de beraadslagingen over 
de defensiepolitiek in Nato-verband. Een overzicht van de organisatorische 
opbouw van de p.b.o. - vertikaal en horizontaal - benevens een even
wichtig waardeoordeel te dezer zake vergt diepgaande studie. 

Enig inzicht in het arsenaal van werktuigen, dat de overheid voor haar 
conjunctuurpolitiek ter beschikking staat, benevens in deszelfs richtige en 
tijdige aanwending, waait de belangstellende leek uiteen aantal couranten
artikelen niet aan. 

In de nota's omtrent de toekomstige ontwikkeling van het voortgezet 
onderwijs is de onomlijndheid recht evenredig aan de ingewikkeldheid en 
onoverzichtelijkheid. 

En om dit rijtje niet al te lang te maken: het zou een interessant punt 
van gesprek zijn of de prijsvaststelling van de melk-kostprijs, verreken
prijs, consumptieprijs,. dan wel de berekening van het salaris van een 
ambtenaar de erepalm der ingewikkeldheid mag weg dragen. 

Natuurlijk ligt hier een gevaar voor de eerlijke belangstelling van de 
staatsburger. Hij kan het niet meer volgen, hij beschikt niet over het door 
de Europese Jeugd Campagne uitgegeven A.B.c. van Europa, zijnde dit 
een afkortingenwoordenboek van internationale en boven-nationale instel
lingen, en dus ligt het gevaar hem bij om het nu verder maar voor kennis
geving aan te nemen en over te gaan tot de orde van zijn kleine-burger
mans-dag. 

4. Tenslotte de concentratie. Concentratie van mensen, concentratie 
van kapitaal, concentratie van macht. Het is wel overbodig een greep te 
doen uit het in ruime mate voorhanden zijnde illustratiemateriaal. 

Het kleine, het persoonlijke wordt in de schaduw gedrukt. Men verdiepe 
zich slechts in de beschouwingen over de sociologische nevenverschijnselen 
van de stormachtige ontwikkeling van de randstad Holland. 

Dat leidt onbedoeld en ongewild maar met een zekere wetmatigheid naar 
élite- en massavorming, waartegen prof. Van Riessen uit de volheid van 
een christelijk gemoed waarschuwend de vinger opheft. 

Een nieuwe, heidense tweedeling. Nu niet tussen ziel en lichaam, natuur 
en genade, maar tussen het denkende, zorgende, veel verantwoordelijkheid 
aanvaarden de en dragende deel der mensheid enerzijds en de verzorgden, 
de afhankelijken, de mensen van brood en spelen anderzijds. Wat te veel 
gechargeerd, zal men wellicht opmerken. Laat ons dat hopen, maar ons 
bepaald niet aan valse gerustheid in dit opzicht overgeven. 

Is daar in deze samenhang ook niet het gevaar, dat de organisatie, het 
apparaat, de dienst, haar scheppers uit de hand gaat lopen en verder voort
leeft als een onpersoonlijke, bureaucratische grootheid? 

* * * 
Het in bovenstaande regelen geschetste beeld is somber genoeg. Te ver

sagen behoeft een christen zeker niet. God, buiten wiens bestel deze 
moderne ontwikkeling niet omgaat, schept ook de mogelijkheden om tegen
krachten tot ontwikkeling te brengen. 

In het kader van dit artikel zal stilgestaan worden bij één van die 
tegenkrachten: de gemeente, die veelszins een heilzame tegenhanger kan 
vormen. 
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Mede daardoor kan ook de belijdende christen zich in zo positieve zin 
tegenover de gemeente en de gemeentepolitiek opstellen. 

1. De klacht over uniformiteit en gelijkschakeling. 
Het ontwerp voor ons nieuwe program van beginselen geeft van de 

gemeenten een juiste en duidelijke kenschets, als het stelt dat ze zijn: 
in de historie geworteld, 
onmisbaar, 
van eigen karakter. 
Nederland is opgebouwd uit, en niet verdeeld in gewesten en gemeenten. 

De kleinere delen waren er eerst. Daaruit is in de loop der eeuwen onder 
veel bloed en tranen de Staat der Nederlanden ontstaan. 

Kuyper gispt in Ons Program de opvattingen van de Franse Revolutie 
ook in deze zaken. Hij tekent op de van hem bekende wijze Frankrijk 
als deel van de aardbol en zegt dan: "men versneed dat bolle erf in 
departementen en communes". 

Het ontstaan en de groei van de Nederlandse gemeenten is wel zeer 
verschillend en allesbehalve eenvormig. Er zijn er, die uitgehakt werden 
in het bos, anderen werden neergeplant in een leeg gemalen meer. Ze ont
stonden op en om een terp, aan de knooppunten van waterwegen, bij veren 
en bruggen, rondom een burcht of als een smalle, langzaam voortschuivende 
streep in het veen in ontginning. 

In die zo gans verschillend gegroeide en vergroeide gemeenten leefde en 
leeft telkens weer een andere groep van mensen met zeden en gebruiken 
een eigen idioom vaak. 

Daar bloeit in zeer vele gemeenten nog iets eigens op: het totaal-beeld 
van het historisch gewordene. Dat eigene geldt in ons land zowel voor de 
steden als voor de plattelandsgemeenten. Iedere stad had eigen wetgeving, 
eigen rechtspraak, een eigen belastingsysteem. 

Op het platteland was de ontwikkelingsgang weer gans anders, maar 
even rijk gevarieerd. De Drentse en Friese plattelandsgemeente bestaat -
zij het door verschillende oorzaak - uit een groter of kleiner aantal kerk
dorpen. De Groningse gemeenten gaan op eedgerichten, de Gelderse en 
Overijsselse op het markenwezen, de Hollandse, Zeeuwse en West
Utrechtse op het waterschapswezen terug. Er ontvouwt zich voor ons oog 
een rijke verscheidenheid. Men kan met recht spreken van een bont com~ 
munaal veldgewas. 

Dat de Nederlandse gemeenten zelfs onder de werking van de gemeente
wet, die toch één en hetzelfde grondstramien aanlegde, zich zo veelzijdig, 
veelvormig, veelkleurig wisten te ontwikkelen is een reden tot grote dank
baarheid. Daarin blinkt iets van de scheppingsrijkdom door. 

Dat historisch gewordene heeft waarde, met name ook in onze tijd. 
Natuurlijk dient men zich te hoeden voor het leggen van overdreven 

accenten. Zo mogen, om een practisch voorbeeld te noemen, gemeente
grenzen niet worden verabsoluteerd. Maar onverkort blijft gelden, dat de 
Nederlandse gemeenten niet gemaakt werden, maar gegroeid zijn. Ze zijn 
niet te vergelijken met het district van een belastingdienst of het ressort 
van een arbeidsbureau. 
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2. De lengte van de verbindingslijn tussen bestuurders en bestuurden. 
De gemeente als zelfstandig, lager, publiekrechtelijk lichaam heeft iets 

van doen met een gevaarlijke schone: onze democratie. 
Dat ze schoon is, onze westerse democratie, hebben wij nooit duidelijker 

ervaren dan toen zij tijdelijk verbannen was. Dat ze gevaarlijk kan zijn, 
heeft de historie reeds meerdere malen onder bewijs gesteld. Slechts als 
zij gedragen en omstuwd wordt door de belangstelling, het medeleven en 
de stuwkracht van velen blijft zij voor ontaarding behoed. 

Hoe staat het met die belangstelling? 
Een onlangs ingesteld onderzoek naar de gedragslijn van de Nederlandse 

kiezer bracht enkele zaken aan het licht, die tot nadenken stemmen. 
Meer dan 80% van de kiesgerechtigde burgers bezoekt geen politieke 

vergaderingen. Hier ligt één van de verklaringen, waarom de laatste stem
busuitslag ons zo ontgoochelde. Onze vergaderingen waren druk bezocht 
en er heerste een enthousiaste geest. Wij zagen evenwel over het hoofd, 
dat dit alles zich afspeelde binnen het raam van de 20ro, die wel eens een 
vergadering bezoekt. 

Minder dan 50% van de krantenlezers neemt kennis van de Kamer
verslagen. 

Gelukkig vormen de raadsverslagen in deze sombere enquête een gunstige 
uitzondering. Voor de gemeentepolitiek is onder de burgers van dit land 
de belangstelling nog altijd het grootst. Ongetwijfeld bestaat hier verband 
met de geringere lengte van de verbindingslijn tussen gemeentebestuur en 
ingezetenen. 

Thorbecke wist dit al in zijn tijd. Hij wees er op, dat het staatsburger
schap begint bij een werkzaam plaatselijk burgerschap. 

Oud-minister In 't Veld gaf aan dit oude woord een moderne visie toen 
hij stelde, dat in de afweerstrijd, die de democratie te voeren heeft, de 
plaatselijke gemeenschap in de eerste verdedigingslijn staat. 

Inderdaad, het lokale zelfbestuur kan een bolwerk van democratie zijn. 
In principe begint de dictatuur daar, waar een anoniem ambtenaar van

uit een ver verwijderd bureau beslist over het lot van een dorp, dat hij 
niet kent. 

Gemeentelijke vrijheid is één van de oudste en meest soliede pijlers, 
waarop onze samenleving rust. Met recht zijn de steden de broedplaatsen 
der democratie genoemd. 

Alexis de Tocqueville merkt hieromtrent op: "Sans institutions commu
nales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas 
l'esprit de la liberté" 1). 

En Adolf Gasser in "Gemeindefreiheit als Rettung Europas" : "Die Ge
meinde ist der krisensicherste Staatsverband" 2). 

Dat geldt als het gaat om hun naakte bestaan als zodanig. Het oude, 
Duitse rijmpje: "Staate vergehen, Städte und Dörfer bleiben bestehen" 
moge in onze moderne tijd met haar perfecte vernietigingsmiddelen van 
een al te groot optimisme getuigen, dit alles neemt toch niet weg, dat de 
herdrukker van onze landkaarten meer moeite met de staten dan met de 
grote en kleine stippen in die staten heeft. 

1) Zonder gemeentelijke instellingen kan een natie zich een vrije regering schenken, 
maar zij leeft niet uit de geest van de vrijheid. 

2) De gemeente is dat lichaam in de Staat, dat het best beveiligd is tegen crises. 
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Dat geldt met name ook in overdrachtelijke zin. Als het goed is, dan 
vormt de gemeente een bron van gezonde democratie. Men leeft in de 
persoonlijke en onmiddellijke aanraking met de andersdenkende mede
burger. De democratie heeft slechts dan in de grotere verbanden ont
plooiingskansen als ze in de kleinere dagelijks in de praktijk beoefend en 
verwerkelijkt wordt. Men kent in de gemeente - tenzij ze zeer groot 
wordt - het gevoel van het op elkander aangewezen zijn. Men dient zich 
voor romantische overdrijving te hoeden als men spreekt over de hechte 
plaatselijke gemeenschap, maar een zeker gevoel van solidariteit valt niet 
te ontkennen. En wat wordt er met name in de kleinere plaatselijke ge
meenschap niet gezond gereageerd als men in het publieke beleid persoon
lijk of groepsegoïsme - b.v. van een toevallige raadsmeerderheid - onder
kent of meent te onderkennen. En tenslotte: waarlijk democratisch regeren 
is regeren door te overtuigen. Hoe dichter de bestuurder, die immers over
tuigen moet, staat bij hem of haar, die overtuigd moet worden, hoe beter. 

3. De ingewikkeldheid der politieke problemen. 
Natuurlijk wordt de Nederlandse gemeente en dan met name de zeer 

grote in het midden van de 20ste eeuw geconfronteerd met bestuursproble
men, wier oplossing in concrete maatregelen van bestuur hoge eisen aan 
het inzicht en het bevattingsvermogen van de belangstellende burger stellen. 

Maar als regel ligt de gemee.ntepolitiek voor de gemeentenaren, indien 
deze haar met interesse volgen, in een vlak en op een niveau, dat be
naderbaar is. 

Gemeentepolitiek is meestal ook erg concreet, tastbaar. V rij spoedig na 
de besluitvurming ziet men met eigen ogen in de eigen, vertrouwde om
geving, wat het wordt. 

Hier hebben wij te doen met een handvat voor de belangstelling van de 
burgerij. Dit is dan tevens een opdracht aan het gemeentebestuur. Men 
vergadere niet dan in strikte noodzaak achter gesloten deuren. Men zorge 
voor een gepast contact met de burgerij. Niet in de laatste plaats is tijdige 
inschakeling van de pers - al liggen hier dan wel enkele voetangels en 
klemmen - bij dit alles van betekenis. 

4. Concentratie van macht en mensen. 
De christen heeft weet van een in zonden gevallen wereld. Zo draagt 

alle macht de kiem van machtsmisbruik in zich. Dit wordt gevaarlijker 
naarmate de macht sterker in de handen van enkelen gebundeld is. 

All power tends to corruption, absolute power to absolute corruption 
(Chesterson) 3). 

Daarom dient de macht zo gedistribueerd en gespreid te worden, dat 
zij zich z.elf neutraliseert. Und sollen sich viele nicht lieber vielen ver
trauen als einem (Goethe) 4). 

Een doelmatige verdeling van gezag over zelfstandige lagere lichamen 
correspondeert met het zondenbegrip van de christen. 

Ook in de sterke concentratie van mensen, één van de kenmerken van 
de tweede industriële revolutie op wier drempel wij heten te staan, zitten 

3) Alle macht heeft de kiem van bederf in zich; absolute macht die van het complete 
bederf. 

4) En is het niet zo dat velen zich liever aan velen toevertrouwen dan aan één. 
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elementen die de christen met zijn visie op het mensenkind als beelddrager 
Gods, tot uiterste waakzaamheid manen. Is één van de namen van de 
duivel niet Legio? 

Wij beleven een crisis der verantwoordelijkheid en wij doorleven een 
crisis der persoonlijkheid. 

Der verantwoordelijkheid! 
Er is een onbijbelse vlucht uit de verantwoordelijkheid. Ze wordt haastig 

van hand tot hand doorgegeven, zoals soldaten in de stellingen op scherp 
getrokken handgranaten snellijk doorgeven naar de man bij de borst
wering. 

Heropvoeding tot verantwoordelijkheid, dat is een dure opgave in deze 
tijd. In dit verband treedt de mogelijkheid, die de gemeente in zich bergt, 
aan de dag. Better self-governed than well-governed! 5) Hoe kleiner het 
publieke verband kan zijn, hoe groter de waarde van de enkele persoonlijk
heid in dat verband, des te eerder wordt deze er ook toe genoopt verant
woordelijkheid te aanvaarden. De massamens is ook in ons land niet 
langer alleen maar een begrip. Duizenden mensen worstelen met hun 
nummer-zijn in het grote raderwerk. De problemen, die zich hier voordoen, 
raken zeker niet alleen de burgerlijke overheid. 

Toch is de wijze, waarop het persoonlijk contact tussen de overheid en 
de enkele burger plaats vindt in de2)en van niet te onderschatten betekenis. 
Ook hier ligt de gemeente vóór. 

* * * 
In het bovenstaande werd eerst gepoogd enkele grondtrekken van het 

huidig tijdsbestel te benaderen, terwijl daarna getracht werd aan te tonen, 
dat de gemeente in deze ontwikkeling veelszins als nuttige tegenhanger 
kan fungeren. 

In dit gedeelte van ons artikel moet daaraan toegevoegd worden, dat de 
gemeente in deze corrigerende functie de stroom van de tijd bepaald niet 
mee heeft. 

Onze tijd is er één, waarin de centraliserende, de middelpuntzoekende 
krachten aan hun trek komen. Die beweging is klaar en duidelijk te onder
kennen in de bedding van de tijdstroom. 

S. Rodriguez de Miranda zeide ervan: "Ik geloof, dat wij een tijd be
leven, waarin de muren van de steden en ook van de kleinere plaatsen voor 
de tweede maal vallen door de geweldige veranderingen in het verkeers
wezen, door het optreden van nieuwe transportmiddelen. Ik geloof, dat 
daardoor het karakter van het lokale leven zich dermate gewijzigd heeft, 
dat wij ons met deze conclusie er niet van af kunnen maken, maar dat 
men van hen die ons voorgaan en voorlichten verwachten mag, dat zij 
ons een nieuwe staatsrechtelijke basis geven om niettegenstaande de ver
anderingen in het maatschappelijk leven de gemeentelijke autonomie te 
redden." (citaat aangehaald door prof. G. A. van Poelje in Gedenkboek 
Gemeentewet, blz. 87). 

De muren van de steden vallen voor de tweede maal! Wie geroepen 
wordt tot het schilderen van het leven in de middeleeuwse steden achter 
hun muren en poorten, die beschrijft ook een stuk gemeentelijke autonomie 

15) Zich zelf besturend valt te prefereren boven goed bestuurd te worden. 
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van het zuiverste water, zoals het in onze dagen ondenkbaar en ook onge
wenst zou zijn. 

Die plaatselijke gemeenschappen waren zelfgenoegzaam in de volle zin 
van het woord, zelfs goeddeels economisch. Hoe zouden ze anders belege
ringen vaak zo lang hebben kunnen doorstaan. 

In de steden werd de landspolitiek gemaakt, hetgeen, zij het wat over
dreven, wordt geïllustreerd door het scho.ne verhaal, dat via Holland, dat 
in de Verenigde Nederlanden de eerste viool speelde, via de stad Amster
dam, die in Holland de boventoon voerde, via één der burgemeesters van 
deze stad, zijn dienstmaagd, die mede des Edelachtbaren humeur be
invloedde, een stempel op de landspolitiek drukte. 

De tijd heeft zich verre van deze toestand verwijderd. De practische 
mogelijkheden van centrale richtlijnen hebben zich verveelvoudigd met de 
veelsoortigheid en volkomenheid van de communicatiemiddelen. Centra
lisme heeft V rouwe Historia de eeuwen door op haar pad begeleid, maar 
had toch wel vele barrières te nemen in de tijd van trekschuit en postkoets. 

Telefoon, dictafoon, telex en schrijfmachine spelen centraliserende stro
mingen in de kaart. Men zou eens zien hoe de circulaires van hogerhand 
aan de gemeentebesturen in aantal en omvang zouden inkrimpen wanneer 
zij in duizendvoud geschreven zouden moeten worden. 

De Engelse geschiedfilosoof Arnold Toynbee vestigt er in een artikel de 
aandacht op, dat sedert de uitvinding van de schrijfmachine de omvang 
van de dossiers sprongsgewijs is toegenomen. 

Ook als men de ontwikkeling op financieel gebied nagaat - Thorbecke 
noemde een eigen belastinggebied "één van de pijlers van een zelfstandig 
gemeentewezen" - blijkt hoe zeer de gemeenten het tij tegen hebben. 

Het totale aandeel van alle overheden in het nationale inkomen was 
een eeuw geleden vergelijkenderwijs zo gering, dat èn rijk èn provincie èn 
gemeente in het ongestoord genot van een eigen belastinggebied gelaten 
konden worden. De spanningen namen toe, toen met de taken de door de 
overheden benodigde gelden toenamen. Dit leidde er toe, dat in hoofdzaak 
het rijk alleen belastinggelden int. Misbruik van macht? In genen dele. 
Logisch gevolg van de ontwikkeling van het leven. De rijksoverheid zal 
haar bijna volledige alleenrecht op het punt van de belastingheffing des te 
minder weer willen gaan delen met de lagere overheden, omdat haar be
lastingpolitiek ook een werktuig in haar handen is geworden om corri
gerend op het conjunctuurverloop in te werken. 

* * * 
Het zal na het voorgaande geen verwondering wekken, dat hier gesteld 

wordt, dat de bedreigde gemeentelijke zelfstandigheid waard is verdedigd 
te worden. 

Die verdediging dient te geschieden op rijksniveau, in het provinciale 
vlak en ter plaatse. Ons gaat het in dit verband met name om het laatste. 

De sleutel daartoe vindt men in artikel 4 van de door het Verband van 
verenigingen van a.r. provincie- en gemeentebestuurders vastgestelde lei
draad voor een a.r. gemeenteprogram, welke leidraad in het bezit van 
elke kiesvereniging is. 

Aldaar lezen wij: "De gemeentelijke overheid tone zich die zelfstandig·· 
heid waard. Daartoe dient zij haar autonome bevoegdheden op voortvaren-
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de wijze te hanteren en zich te beijveren in het volbrengen van de haar 
bij wettelijk voorschrift toebedeelde of opgedragen taken." 

Dat is een appèl aan het gemeentebestuur en de gemeentebestuurder. Die 
gemeentebestuurder dient principieel te zijn. Om velerlei redenen. Onder 
meer ook hierom, dat hij voor menig gewone man (vrouw) de verpersoon
lijking is van het door hem (haar) beleden beginsel. Die gemeentebestuurder 
dient terzake kundig te zijn. En die gemeentebestuurder zij volvaardig 
in het volbrengen van de op de gemeentelijke overheid rustende taken. 

Dat is ook een appèl aan het gemeentelijk apparaat. Dat moet deugde
lijk bemand en bewerktuigd zijn omdat het opgewassen moet zijn tegen de 
te vervullen taken. Het moet daarnaast ook een verantwoord en gezond 
tegenspel kunnen bieden - indien nodig - tegen hogere diensten en 
instanties. 

Niet zelden zal in kleinere gemeenten de toevlucht genomen moeten 
worden tot het instituut van de gemeenschappelijke regelingen. 

Moge ons antirevolutionaire volk zich door het besef van zijn verant
woordelijkheid ook te dezer zake laten leiden als het zich opmaakt om 
candidaten voor de raden te stellen, als het zich aangordt voor de stembus
strijd en als het zijn politieke belijdenis in een rode stip concretiseert op 
het stembiljet. 

* 
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Christian Adolf Stöcker is een der merkwaardigste figuren uit de nieuwe 
Duitse politieke geschiedenis en kerkhistorie. Velen hebben hem hoog ver
eerd, vele anderen hadden een afkeer van hem, haatten hem zelfs. Zijn 
optreden werd ook na zijn dood uitermate verschillend beoordeeld. 

Stöcker is afkomstig uit de kleine burgerstand, maar reeds op het gym
nasium blonk hij zo uit, dat hij toegang kreeg tot de eerste families van 
zijn geboorteplaats Halberstadt. Vooral de rechtsgeleerde Krüger en de 
predikant Lange hebben invloed op zijn vorming gehad. Beiden behoorden 
tot de eenvoudige vromen, die we in piëtistische kringen zo vaak aantref
fen, ze stonden echter niet zoals zovele piëtisten, eohte zg. "gezelschaps
mensen", vijandig tegenover de officiële kerk. Onder hun leiding kwam 
ook de jonge Stöcker tot een blijmoedig, levend geloof, dat naar hijzelf 
verklaart, nimmer door twijfel of aanvechting geschokt werd, terwijl hij 
zich tevens nauw aan de kerk verbonden voelde. Stöcker studeerde dan 
ook theologie en daarnaast filosofie, eerst in Halle, later in Berlijn. Daar 
hij zich het meest tot praktisch werk aangetrokken voelde, besloot hij 
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predikant te worden. Eerst echter was hij als huisonderwijzer werkzaam 
bij een Baltische graaf in Koerland, een deel van Rusland, waarin vele 
Duitse adeIlijke families woonden. Hier kwam hij in nauwe aanraking 
met de naar traditie christelijk-conservatieve kringen van de Oostduitse 
landadel, die ook in het Oosten van Pruisen zulk een sterke positie innam. 
Nadat hij zijn theologische en filosofische examens had afgelegd, werd hij 
predikant in een kleine plattelandsgemeente in het hartje van Pruisen, die 
hij echter na enkele jaren verwisselde voor een industriegemeente in de 
omgeving van Maagdenburg. Het gelukte hem, deze verwaarloosde ge
meente, die jarenlang geen vaste predikant had gehad, in betrekkelijk 
korte tijd tot geestelijke bloei te brengen, al had hij daarbij vooral ten 
opzichte van de zondagsheiliging en de confessionele opvoeding veel weer
stand te overwinnen. In dit milieu maakte de nood der arbeiders in de 
middelgrote industrie van het stadje Stöcker opmerkzaam op de onop
geloste sociale en geestelijke problemen van het industrieproletariaat, dat 
in deze periode van het economisch liberalisme steeds meer gevaar liep, 
zijn arbeid als koopwaar beschouwd te zien en af te stompen in de grauwe 
aIledaagsheid van zijn eentonig bestaan. Terwijl hij, waar mogelijk, ook 
praktische hulp verleende, wierp Stöcker zich op een grondige studie van 
sociale theorieën, o.a. van Marx, LassalIe en Huber. Vooral de laatste 
oefende invloed op zijn denken uit. In het "Nieuwe Evangelische Kerk
blad" behandelde hij actuele en principiële politieke sociale vraagstukken. 
In de oorlogsjaren 1870-'71 bepaalde Stöcker zijn standpunt ten aanzien 
van Bismarcks Duitse politiek. Duidelijk bleek, dat hij tot een jongere 
generatie behoorde dan de oud-conservatieve christelijke groep van 
Von Gerlach, Sta:hl e.a. Met blijdschap begroette hij het tot stand komen 
van de Duitse eenheid zonder Oostenrijk. Wel ging ook voor hem het 
recht boven de macht, maar voor hem was het keizerrijk der Hohenzol
lerns zonder meer een rechtsstaat bij uitnemendheid en de plicht tot één
heid der Duitse staten bijna een geloofsstuk. Enerzijds stond hij ten 
opzichte der idee van de rechtsstaat naast Von Gerlach, Stahl en Huber, 
anderzijds was in zijn politieke beschouwingen - anders dan bij hen -
de bestaande autoriteit het uitgangspunt en niet de organische opbouw van 
de staat. 

Na een conflict aangaande de kerkelijke tucht in zijn gemeente werd 
hij garnizoenspredikant in Metz, waar hij de harten der soldaten won 
door zijn eenvoud, frisheid en praktische zin, waardoor hij hun vriend en 
zielszorger werd. Hij werkte in de inwendige zending, voor de verbetering 
van het christelijk schoolwezen, stichtte een ziekenhuis, een diakonessen
inrichting en bevorderde de oprichting van christelijke jeugdverenigingen. 
Bij zijn streven naar de bouw van een garnizoenskerk kwam hij met 
Berlijnse hofkringen in aanraking en bij een nationale feestrede trok hij 
de aandacht van de keizer, die hem, tegen de wil van de opperkerkeraad, 
benoemde tot hofprediker, tevens predikant van de koninklijke dom in 
Berlijn. In deze laatste kwaliteit moest hij als zielszorger optreden van de 
over de gehele stad verspreide domgemeente, die buiten de plaatselijke 
kerkorganisatie stond. Zo kwam hij met alle lagen der bevolking in aan
raking en leerde hij de bijzondere sociale noden kennen van de sterk groeien
de grote stad. Met de sneIle groei der bevolking had de kerkelijke zorg 
geen gelijke tred kunnen houden: gemiddeld telde een gemeente in Berlijn 
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40.000 leden! De algemene afval van de kerk in de arbeiderswereld, 
indirect veroorzaakt door het ongeloof in de kringen der leidende liber .. le 
burgerij, werd hierdoor versterkt, temeer daar ook de uiterlijke band 
met de kerk in de wetgeving tijdens de cultuurstrijd verbroken was door 
de invoering van het burgerlijk huwelijk en de burgerlijke stand. Stöcker 
besefte spoedig, dat de sociale nood in de arbeiderswereld dringend in
grijpende hervormingen vereiste, ook omdat de kloof tussen de verschil
lende bevolkingsgroepen steeds dieper werd. Dit dreef hem (als later bv. 
ds. Talma in Nederland) van zuivere zielszorg tot praktische werkzaam
heid. In 1877 nam hij de leiding op zich van de Berlijnse stadszending, 
in het leven geroepen door een groep orthodox-conservatieve burgers, die 
zich met zielszorg en liefdadigheidswerk bezig hield en die navolging vond 
in bijna alle grotere Duitse steden. Stöckers predikaties werden onder 
het volk verspreid, soms in meer dan 100.000 exemplaren. Spoedig zag 
Stöcker echter in - en hierin was hij de kerkelijke kringen niet alleen 
van zijn tijd ver vooruit - dat een werkelijke oplossing der sociale pro
blemen niet verkregen kon worden door genezing der schrijnendste wonden 
en door leniging van de geestelijke en lichamelijke nood. Het kwaad moest 
in zijn wortel aangetast worden. En dat kon alleen door politieke maat
regelen. Zo kwam Stöcker terecht in de politiek (als Talrna, Slotemaker 
de BruÏne en anderen in Nederland). In kerkelijke kringen heeft men hem 
dit steeds weer kwalijk genomen. Maar vooreerst: wie roeping gevoelt en 
talent bezit, om op politiek terrein ten bate van de naaste werkzaam te 
zijn, kan noch mag zich daaraan onttrekken. En wat nog belangrijker is: 
als een werk, dat beslist noodzakelijk is, anders niet gedaan wordt, is het 
de roeping van hem, die daarvoor het talent bezit, dit werk in plaats 
van anderen te doen, ook al ontstaat daardoor een zekere spanning ten 
opzichte van zijn ambt. Stöcker heeft deze spanning als een hem opge
legde last gedragen, omdat hij overtuigd was van zijn roeping, als een 
der weinige predikanten, die niet geslagen was met de politieke blindheid, 
die vele tientallen jaren het kenmerk van de predikantenstand in Duits
land geweest is. Hij was - als Talma - predikant en politicus beide. 
Drijfveer voor zijn optreden was zijn geloof en het inzicht, dat hij zijn 
volk niet mocht overlaten aan machten, die het van dit geloof afvallig 
maakten. Het predikambt beschouwde hij als het hoogste en gaarne zou 
hij de politiek aan anderen overgelaten hebben, als die er geweest waren. 
Maar die waren er niet en dus moest hij de hem opgelegde taak vervullen, 
daarin gelijkend op dr. Kuyper, met wie hij ook in briefwisseling gestaan 
heeft 7). 

Bij zijn studies op het terrein der sociale politiek was Stöcker in aan
raking gekomen met de kring der zg. kathedersocialisten. Samen met hen 
en met de predikant Todt, die een studie had gepubliceerd, getiteld: Het 
radicale Duitse socialisme en de christelijke maatschappij - waarmee 
Stöcker het overigens lang niet geheel eens was - richtte hij in 1877 
de "Centrale vereniging voor sociale hervormingen op religieuze en con
stitutionele grondslag" op. Maar spoedig zag Stöcker in, dat het, om de 
verdere uitbreiding der sociaal-democratie, die toentertijd fel vijandig 
stond tegenover elke religie tegen te gaan, noodzakelijk was, een eigen 

7) Helaas is daarvan slechts één brief, nl. van 23 april 1879, bewaard gebleven (in 
het archief van de Dr. Abraham Kuyperstichting in Den Haag). 
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partij op te richten. De oprichtingsvergadering in het restaurant "Eiskeller" 
in Berlijn had niet veel succes, maar toch kwam in januari 1878 de "Chris
telijk sociale arbeiderspartij" (C.S.A.P.) tot stand, wier program in hoofd
zaak de ideeën van Wichern en Huber tot inhoud had, maar onder invloed 
van de "Centrale vereniging" toch ook onder bepaalde omstandigheden 
niet afkerig was van het ingrijpen van de staat. 

Met dit program wierp Stöcker zich in de strijd der politieke meningen 
in Berlijn. Maandenlang sprak hij enige malen per week in grote zalen in 
Berlijn: de eerste predikant, die zich waagde in de strijd om de politieke 
macht. In kerkelijke kringen nam men aanvankelijk een afwachtende, 
niet onwelwillende houding aan. Maar begrip voor wat Stöcker nastreefde 
vond hij er niet, laat staan praktische hulp. Bij de verkiezingen in 1878 
voor de rijksdag had de nieuwe partij geen succes. Ze behaalde in Berlijn 
slechts 2,5% van het stemmenaantal der sociaal-democraten. Toch besloot 
Stöcker zijn actie voort te zetten. Dit was echter niet naar de zin van de 
opper kerke raad der Pruisische kerk. Deze verbood hem iedere "openlijke 
agitatie" en later werd zelfs aan alle predikanten het directe deelnemen 
aan "partijpolitiek" verboden. Stöcker trok zich van deze - en vele vol
gende - decreten (die hij bij voorkeur "oekazen" noemt) innerlijk niets 
aan en uiterlijk deed hij slechts korte tijd "alsof". In de bovengenoemde 
brief aan dr. Kuyper schrijft hij: "U hebt zeker met verwondering gelezen, 
dat de opperkerkeraad der evangelische kerk tegen onze zaak een oekaze 
heeft uitgevaardigd, vol miskenning en misverstand, daar de leden van 
dit bestuurscollege van de sociale kwestie niets weten. Ik bekommer mij 
om dit decreet noch uiterlijk, noch innerlijk, ik zal mijn werk als tot dus
ver voortzetten". Merkwaardig is, dat de opperkerkeraad Stöckers streven 
nu eens scherp vemordeelde, dan weer goedkeurde. De vele besluiten 
dienaangaande behoren tot de meest weerzinwekkende documenten der 
kerkelijke politiek van de vorige eeuw, niet zozeer vanwege de beslissingen 
zelf en de daarvoor aangevoerde argumenten, maar omdat deze argumenten 
dikwijls van jaar tot jaar elkaar tegenspreken, daar de leden van het 
kerkbestuur steeds een schichtige blik wierpen op de stemming van de 
keizer, vooral onder de regering van Wilhelm 11. Toonde deze belang
stelling voor de sociale politiek, dan werd de predikanten werkzaamheid 
op dit gebied dringend aanbevolen; sympathiseerde de keizer voor de af
wisseling met de liberale idee van het "laisser faire, laisser aller", dan 
verboden dezelfde heren aan de dominees alle werkzaamheid op sociaal 
terrein en daarvoor wisten ze dan geestelijke motieven aan te voeren, die 
precies tegengesteld waren aan die, welke zij een vorige maal gebruikt 
hadden. Moge de generaliserende bewering, dat "de kerk" ten opzichte 
van de sociale vraagstukken in de vorige eeuw gefaald heeft, overdreven 
zijn en in onze tijd in de mond van velen niet meer dan een frase zonder 
inhoud, buiten discussie is, dat het bestuur der Pruisische kerk niet alleen 
van sociaal standpunt uit te kort geschoten is, maar ook een zeer bedenke
lijk gebrek aan karaktervastheid en ruggegraat getoond heeft. 

Het schijnt als we op die periode terugzien, een wonder, dat Stöcker, 
niettegenstaande alle openlijke aanvallen en heimelijke intriges zolang èn 
predikant èn politicus kon zijn, al is het waar, dat hij invloedrijke vrienden 
en beschermers had. Zelfs werd hij in 1879 lid van de Pruisische gene
rale synode, waarvan hij tot op hoge leeftijd lid gebleven is, evenals van 
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de synode van de provincie Brandenburg en van die der stad Berlijn. 
Stöckers eerste succes op politiek gebied was zijn verkiezing tot lid 

van het Pruisische Huis van Afgevaardigden in het district Minden
Ravensberg, in West-Duitsland (Minden ligt aan de Wezer, het Ravens
bergerland ligt om Bielefeld), waar enige geestverwanten hem als "onaf
hankelijke" kandidaat hadden gesteld en de christelijk-conservatieve be
volking van het Ravensbergerland hem als zodanig had aanvaard. Jaren
lang was dit district een conservatieve enclave in het Westen. Stöcker 
sloot zich aan bij de conservatieve fractie, wat grote gevolgen gehad heeft 
zowel voor de christelijk-sociale beweging, als voor de totale ontwikkeling 
van het christelijk-politieke partijwezen in Duitsland. Het gelukte Stöcker 
in de volgende jaren in Berlijn niet, veel aanhangers onder de arbeiders 
te winnen. Zij waren onder de invloed van socialistische agitatoren reeds 
te zeer van het Evangelie vervreemd, dan dat een "politieke dominee", 
die bovendien nog hofprediker en dus monarchist was, door de muur van 
wantrouwen en wanbegrip had kunnen heen breken. 

Maar, kon Stöcker geen vaste voet krijgen onder de "vierde stand", 
des te meer wonnen zijn ideeën veld onder de kleilJ.e burgerij endemidden
stand. Hij volgde nu bij verkiezingen deze zg. "negatieve" taktiek: had 
de CS.A.P. zelf geen kans in een district, dan kon zij, door de stemmen 
van de middenstand te verwerven, de sociaal-democraten zo verzwakken, 
dat deze hun kandidaat evenmin verkozen zagen. Deze tactiek had jaren
lang succes. Om haar des te beter te kunnen volgen sloot de CS.A.P. 
- die in 1881 haar naam veranderde in Christelijk sociale partij (CS.P.) 
- met de Duits-conservatieve partij een verkiezingscoalitie en op deze 
wijze gelukte het, het stemmenaantal van de conservatieve partij in Berlijn 
tot ongekende hoogte te doen stijgen. Maar met de poging van Stöcker, 
de middenstand te winnen, treedt helaas de factor van het antisemitisme 
in zijn partij op de voorgrond, een verschijnsel, welks uiterste consequentie 
het Hitler-Duitsland te zien heeft gegeven. Er waren bepaalde oorzaken 
voor dit verschijnsel aan te wijzen. De grote immigratie van Oosteuropese 
Joden had in Berlijn en enkele andere grote Duitse steden sociale en 
psychische spanningen doen ontstaan, die onrust veroorzaakten. En in 
de tweede plaats waren de leiders van de agressieve liberale politiek meest 
Joodse intellectuelen. De liberale pers met inbegrip van geprononceerde 
boulevardbladen, werd door Joodse journalisten geleid, die uitgesproken 
antimonarchaal en antichristelijk waren en waarvan er een zelfs na een 
zitting van de Pruisische synode in het gebouw van de Pruisische Eerste 
Kamer schreef, dat het gebouw wel gedesinfecteerd mocht worden! Boven
dien viel Stöcker nooit het Joodse ras aan, voor hem was het criterium 
zuiver religieus. Nooit heeft hij iets ten kwade gezegd van Joden, die 
christen geworden waren, hij was een voorstander van zending onder 
de Joden. Maar zijn hoorders en kiezers konden dit verschil lang niet 
altijd zien en verder liet Stöcker zich in de hitte van de strijd tegen be
ledigende pers aanvallen wel eens uitdrukkingen ontvallen, die veel te ver 
gingen. In elk geval blijkt 'ook uit dit antisemitische element in Stöckers 
optreden, dat de coalitie van Duits-conservatieven en christelijk-socialen 
slechts met groot voorbehoud als een christelijk-politieke partij kan 
worden beschouwd. Stöcker zelf zag haar als een christelijke groepering, 
maar het is merkwaardig, dat partij vergaderingen, waarop principieel-

r 
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christelijke onderwerpen besproken werden, slecht bezocht werden, terwijl 
de behandeling van economische vraagstukken veel meer belangstelling 
wekte en voor de antisemitische vergaderingen de zalen te klein waren. 
Men zocht naar een zondebok voor bepaalde economische moeilijkheden 
en vond die - als zo vaak - in de Joden. Stöcker besefte niet, welke 
geesten hij had opgeroepen en eerst later maakte hij zich los van de 
radicale antisemitische elementen in zijn beweging. 

In 1881 werd hij tot lid van de rijksdag gekozen in het Siegerland (Zuid
\Vestfalen), waar de arbeiders en de kleine burgerij voor het overgrote 
deel gereformeerd waren en de invloed van het piëtisme hadden ondergaan. 
Tot 1908 heeft Stöcker met een enkele onderbreking voor dit district zit
ting gehad in de rijksdag, waarin hij ook lid werd van de conservatieve 
fractie, wat leidde tot een verbinding tussen conservatieven en christelijk
socialen, waarbij de laatste partij een "corporatief lid" van de eerste werd. 

Stöckers grote tegenstander in de periode na 1880 was Bismarck, die 
als aanhanger van het neo-Pruisische piëtisme zelf een diep-gelovig man 
was, maar een onoverwinnelijke afkeer van de georganiseerde kerk en de 
geestelijkheid had. Hij beschouwde Stöcker als een dilettantische theoloog, 
door wiens optreden het "realpolitische" schaakspel van de kanselier 
dreigde verstoord te worden. Bovendien voelde Bismarck misschien instinc
tief, dat Stöcker een der weinige politici was, van wie ook in de binnen
landse politiek gevaarlijke concurrentie te vrezen was. (B. zei eens van S. : 
Twee knappe meisjes in hetzelfde huis, dat gaat niet). Bismarck had niets 
tegen Stöckers persoon, maar hij zag de vorming van een protestants 
"Centrum" (naast het reeds bestaande RK.) als een gevaar voor zijn 
politiek. Hij wist een andere "midden-partij" te formeren, een coalitie van 
alle conservatieve groepen met de nationaal-liberalen. Een deel van 
Stöckers aanhang liep nu naar de socialisten over: zij vonden in deze 
coalitie niets christelijk-sociaals meer! . 

Stöckers hoop was gevestigd op de jonge prins Wilhelm, die zich voor 
zijn sociale streven interesseerde en op een vergadering van adellijke 
personen en rijke burgers, bijeengeroepen ter behartiging van de plannen 
der stadszending, zich zeer positief en in heel gunstige zin over werk en 
plannen van Stöcker uitsprak. De door Bismarck beïnvloede pers oefende 
hierop scherpe kritiek en Wilhelm trok zich terug. Na zijn troonsbestijging 
volgde hij aanvankelijk ook in de binnenlandse politiek de koers van Bis
marck en in 1889 stelde hij Stöcker voor de keus, of het ambt van hof
prediker neer te leggen of zich uit de politiek terug te trekken. Stöcker 
beloofde het laatste, maar nam de zaak niet al te ernstig op. Toen hij 
echter in een feestrede op een conservatief partijcongres in Baden zich 
weer scherpe antisemitische uitvallen veroorloofde en de groothertog van 
Baden zich hierover formeel beklaagde, moest Stöcker zijn ambt als hof
prediker neerleggen (1890). In samenhang hiermede werd hij in 1891 
ook niet meer in het bestuur der Pruisische generale synode gekozen, 
doordat zijn naaste orthodoxe geestverwanten hem niet meer stemden. 
Bij zijn afscheidspreek was de keizer niet aanwezig. Vrienden van de 
stadszending verbonden hieraan nu een eigen predikantsplaats en sticht
ten een eigen kerkgebouw, waarin Stöcker tot kort voor zijn dood preekte. 

In 1890 had hij in Berlijn het "Evangelisch-sociale congres" opgericht, 
een vereniging tot bestudering der christelijk-sociale beginselen, teneinde 
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aan kerk en christelijke kringen een leidraad voor hun praktische arbeid 
te verschaffen. De samenstelling van dit congres was een waagstuk, daar 
Stöcker trachtte, voor deze dringende taak medewerkers van alle kerke
lijke richtingen te verenigen (o.a. de moderne theoloog AdolfvonHarnack), 
wat op den duur ondraaglijke spanningen te voorschijn riep. In de eerste 
jaren (tot 1896) was Stöckers invloed op de jaarlijkse congl'eszittingen 
en in de commissoriale arbeid zeer groot. Ook op politiek gebied had hij 
grote invloed, niet in de gemeenteraad van Berlijn, maar wel in Pruisen 
en in het rijk, waar de positie der conservatieven door de stemmen, die hij 
onder de burgerij had weten te winnen, vrij sterk was. In het nieuwe 
pmgram der conservatieve partij (1892), het zg. Tivoliprogram, was de 
invloed van Stöcker duidelijk merkbaar. In de volgende jaren ging het 
echter bergaf, vnl. door twee oorzaken. Vooral onder de jongere leden van 
de christelijk-sociale beweging was een groep ontstaan, die samenwerking 
met de conservatieven niet langer verantwoord achtte. Zij trachtten 
Stöckers christelijk-sociale beginselen te verzoenen met de socialistisch
Marxistische theorieën, werden steeds radicaler, spraken zich ten slotte 
uit voor een democratische republiek. Hun orgaan was het dagblad het 
"Volk", door Stöcker zelf opgericht, maar waarin zijn invloed steeds min
der werd. Hij trachtte aanvankelijk de eenheid te bewaren, door de eisen 
der radicale groep als overdrijvingen voor te stellen, een matigende in
vloed uit te oefenen en vooral de persoonlijke band met de leider der 
gmep, de jonge theoloog en socioloog Naumann te versterken. Maar vele 
andel'e partijgenoten van Stöcker, die evenals hijzelf bij de conservatieve 
partij en bij de christelijk-sociale partij aangesloten waren, zegden hun 
lidmaatschap van de laatste op en tussen de "Kreuzzeitung" en het "Volk" 
kwam het tot heftige discussies. 

Nog eenmaal gelukte het Stöcker, op de partijdag van de CS.P. in 
Eisenach (1895), de éénheid der partij te handhaven: de CS.P. zou een 
zelfstandige groep binnen de conservatieve partij blijven en N aumann 
beloofde zich te matigen. Kort daarop - en dat was de tweede slag, die 
hem trof - werd Stöckers naaste medewerker, Von Hammerstein, tot 
tuchthuisstraf vel'oordeeld, omdat hij gelden van het conservatieve partij
fonds verduisterd had. Stöcker veroordeelde natuurlijk de daad, maar bleef 
als predikant, als zielszorger, zijn gevallen broeder trouw. Natuurlijk werd 
dat door velen niet begrepen en men deinsde er niet voor terug, aan te 
duiden, dat ook Stöcker zelf wel niet geheel vrij uit zou gaan, terwijl 
velen de gehele christelijke partij groepering, na de val van een harer 
leiders, als een beweging van huichelaars beschouwden. Anderen konden, 
bij de al meer om zich heen grijpende verering van Bismarck als een natio
nale halfgod, Stöckers vroeger verzet tegen diens machtspolitiek steeds 
minder billijken. Toen dan ook in de pers der radicale aanhangers van 
de CS.P. opnieuw scherpe aanvallen op de conservatieven gedaan werden, 
stelde de conservatieve partijleiding Stöcker voor de keus of uit het 
bestuur dier partij te treden of het "Volk" los te laten. Na een vergeefse 
poging een uitweg uit het conflict te vinden, nam Stöcker zijn ontslag 
als bestuurslid der conservatieve partij en bedankte als lid dezer partij. 
Tevens verklaarde hij de coalitie tussen de conservatieve partij en de 
CS.P. voor ontbonden. Daarmee was, althans uiterlijk, zijn levenswerk 
op politiek terrein mislukt. De keizer zelf zond een telegram aan een vriend 



REFORMATORISCH DENKEN OVER DE STAAT EN CHRISTEL. PARTIJPOLITIEK 47 

van de leider der nationaal-liberalen, dat spoedig gepubliceerd werd en 
dat culmineerde in de woorden "christelijk-sociaal is onzin". 

Op de breuk met de conservatieven volgde die met het evangelisch
sociale congres, waar Stöcker van moderne zijde scherp persoonlijk werd 
aangevallen. Hij richtte nu de "vrije kerkelijk-sociale conferentie" op, 
welker leden aan de belijdenis der kerk gebonden waren en die zich vooral 
met vraagstukken van praktische liefdadigheid bezighield. Deze vereniging 
heeft tot 1933 bestaan. 

In 1896 werd de eerste partijdag van de CS.P. na de breuk met de 
conservatieven gehouden. De partij was sterk geslonken. Een nieuw 
program werd opgesteld en Stöcker sprak duidelijk uit, dat hij het met 
de groep der radicale jongeren niet eens was en dus toenadering tot de 
sociaal-democraten afwees. 

De radicale groep helde nu steeds meer over tot de linkerzijde; hun 
leider N aumann sloot zich, na een mislukte poging tot oprichting van 
een eigen partij, later bij de linksliberale "vrijzinnige vereniging" aan. 

Het zwaartepunt der CS.P. lag nu in het Westen, waar het district 
Siegen Stöcker trouw bleef. Hier werd sinds 1898 ook het "Volk", onder 
redactie van een van Stöckers vrienden, uitgegeven. Hier in het Westen 
lag ook het zwaartepunt der evangelische arbeidersverenigingen (de eerste 
was in 1882 in Gelsenkirchen opgericht, andere volgden spoedig en in 
1890 hadden ze zich in een centrale organisatie verenigd) en van de inter
confessionele christelijke vakbonden, die in het eerste tiental jaren der 
20ste eeuw een machtige organisatie vormden (in 1907 met meer dan 
300.000 leden). Stöcker heeft tot deze verenigingen en bonden in nauwe 
betrekking gestaan; hun leden vormden de meerderheid der christelijk
sociale kiezers. Hij was soms de enige afgevaardigde der CS.P. in de 
rijksdag, soms had hij één partijgenoot naast zich. Tot op hoge leeftijd 
heeft hij er principiële redevoeringen gehouden, vooral als vraagstukken 
op kerkelijk of sociaal gebied aan de orde waren. In 1,907 moest hij in 
verband met zijn zwakker wordende gezondheid al zijn functies en heel 
zijn werk laten varen. In zijn laatste levensjaren genoot hij veel van de 
intieme vriendschap met Friedrich von Bodelschwingh, de stichter van 
Bethel, die jarenlang als opvolger van Stöcker, in diens geest - ofschoon 
niet aangesloten bij de CS.P. - het district Ravensberg in het Pruisische 
Huis van Afgevaardigden vertegenwoordigd had. Op een reis tot herstel 
van zijn gezondheid overleed Stöcker in Bozen (Z.-Tirol) in het voorjaar 
van 1909. Zijn schoonzoon Mumm nam de leiding der christelijk-sociale 
beweging op zich. 

Stöckers slagen en mislukken symboliseren de weg der Evangelische 
kerk in Duitsland tijdens zijn leven. Nog was de nieuwe theologische 
bezinning van onze tijd ook op het gebied van de sociale vraagstukken 
niet begonnen. Stöcker leefde een generatie te vroeg en anderzijds heeft 
Duitsland mensen als hij was een generatie later pijnlijk gemist. 

De protestantse kerken gingen geestelijk steeds meer achteruit. De 
staatskerk had niet de kracht, zich los te maken uit de noodlottige banden 
tussen "troon en altaar", waardoor de kerk door de drager der kroon 
gecompromitteerd werd. Stöckers ijveren voo,r de vrijheid der kerk en 
de opheffing van het opperbisschopsambt der koningen was niet met 
succes bekroond. Het nog overgebleven kerkvolk was àf voorstander van 
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de scheiding van geloof en leven in liberale zin of trok zich in een ver
waterd piëtisme terug in het sektarische hoekje der wereldmijding. 
Stöcker en zijn getrouwen moesten wel alleen blijven staan, omdat zij 
onbegrepen bleven. Hardere beproevingen en schokken zouden nodig zijn 
om begrip te wekken voor hun streven. 

Voor de Duits-conservatieve partij was het uittreden van Stöcker even
eens een zware slag. Ze behield haar positie in Oost-Duitsland, waar de 
adel en de boeren haar steunden. In Berlijn had ze zo goed als geen 
betekenis meer, in de rijksdag verloor ze steeds meer zetels; alleen in het 
Pruisische Huis van Afgevaardigden was haar positie door het drie
klassen-kiesrecht zeer sterk. Als christelijke partij kan men haar na 
1896 nauwelijks meer beschouwen. Wel telde ze vele oprechte christenen 
in haar gelederen en waren er in haar optreden in de praktische politiek 
soms nog reminiscenties aan haar meer christelijk verleden. Maar het 
christelijke principe was niet haar basis, alleen een soms begeleidend 
verschijnsel. Steeds sterker werd ook in haar midden de invloed van 
moderne en seculariserende elementen, een aanduiding van de latere ont
wikkeling der neo-conservatieven. Zij stond op de bres voor de belangen 
van de landbouw, trachtte de industrialisatie en de trek naar de steden 
te remmen. Voorts streefde ze naar de handhaving van de federale struc
tuur van het keizerrijk en van de rechten van Pruisen, waarbij ze zich 
ongetwijfeld kon beroepen op de constitutie, maar waarbij haar voor
naamste drijfveer was - evenals bij de strijd om het drie-klassen-kiesrecht 
en haar verzet tegen verdere democratisering van de grondwet van het 
rijk - het behoud van haar meerderheid in de Pruisische Tweede Kamer. 
Het is de conservatieven niet gelukt, het rad der historie te doen stil
staan. De ineenstorting van 1918 stelde ook hen voor problemen, die een 
volledige heroriëntering noodzakelijk maakten, een heroriëntering, die 
niet tot stand gebracht kon worden op de geestelijke basis, waarop het 
Duitse conservatisme tot nu toe had gerust. 

(W o~dt vervolgd) 

* 
BEGROTINGSPOLITIEK EN NATIONALE WEL V AART; 

VROEGER EN NU 
DOOR 

F. W. DIRKER, EC. DRS. 

Natura non facit saltum - de natuur maakt geen sprongen. Deze zin
spreuk schreef Alfred Marshall op de titelpagina van zijn bekende, en nog 
steeds veelgebruikte, handboek over de grondslagen der economie. Dit 
was een merkwaardige uitspraak. Want in de twintig jaren, die aan het 
verschijnen van dit boek in 1890 waren voorafgegaan, was er in de eco
nomische wetenschap meer veranderd dan in de honderd jaar daarvoor. 
De oude objectieve arbeidswaardetheorie, welke sinds Adam Smith. in 
wat voor variatie dan ook, door de klassieke economisten was gehanteerd 
ter verklaring van het waarde- en prij sverschij l1sel in het economisch 
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leven, had afgedaan. De subjectieve waarde-leer met haar nadruk op de 
vraag-factoren en de grenswaarde van het goed ter verklaring van de 
prijs, had zich voorgoed van de economische wetenschap meester ge
maakt. Desniettegenstaande meende MarshalI, dat de uitwerking van deze 
ideeën in zijn eigen handboek geen breuk met het verleden, d. w. z. met 
de gedachtengang van de klassieke economisten betekende. Deze nieuwe 
theorieë.n hadden de oude klassieke economische wetenschap slechts op 
bepaalde - weliswaar belangrijke - punten aangevuld, deze hier en daar 
verder ontwikkeld, somtijds gecorrigeerd en dikwijls het accent enigszins 
verlegd, doch haar in het geheel niet radicaal omvergeworpen. Voor Mars
hall is ondanks alle veranderingen de continuïteit van het wetenschappelijk 
denken in de ontwikkeling van de economische wetenschap sinds Adam 
Smith via Ricardo, Nassau Senior, John Stuart Mill en Jevons - overi
gens terecht - even wezenlijk aanwezig als in de ontwikkeling van de 
biologie, de filosofie of de historische wetenschap. 

Men zou met reden de vraag kunnen stellen of Marshall indien hij de 
veranderingen zou hebben aanschouwd, welke de economische weten
schap sinds het midden van de jaren dertig heeft ondergaan, nog dit 
standpunt zou hebben gehuldigd. Deze veranderingen zijn immers op 
tal van punten zo ingrijpend geweest, dat er alle aanleiding schijnt te 
zijn, eerder van een salto in het economisch denken dan van een zich 
geleidelijk ontwikkelende continuïteit te spreken. Deze salto heeft zich 
eveneens uitgestrekt tot de economische politiek. Met name op het terrein 
van de conjunctuurpolitiek en de openbare financiën huldigt men tegen
woordig vrijwel algemeen ideeën, welke in velerlei opzichten lijnrecht in 
strijd zijn met de opvattingen, die voor het verschijnen in 1936 van 
Keynes' General Theory of EmPloyment, Interest and Money algemeen 
gangbaar waren. 

Na de laatste wereldoorlog zijn deze moderne keynesiaanse opvattingen 
ook in ons land gemeengoed geworden. De laatste tien jaren hebben zij 
bij de financiële politiek van de overheid dientengevolge eveneens een 
belangrijke rol gespeeld. De praktische toepassing van deze ideeën is 
echter meer dan men ooit hacl vermoed een probleem op zichzelf gebleken. 
Dit heeft ertoe geleid, dat deze van meer dan één zijde aan scherpe kritiek 
is onderworpen. Somtijds worden daarbij klanken vernomen, die erop 
wijzen, dat omtrent de essentie en de strekking van deze politiek, vooral 
ten aanzien van zijn keynesiaanse achtergronden, nog velerlei misvat
tingen bestaan. Er is daarom zeker aanleiding nog eens stil te staan bij 
de veranderingen, die zich in het economisch denken hebben voltrokken, 
met name ten aanzien van de betekenis van de overheid voor het econo
misch leven en daardoor ook ten aanzien van de rol, die de openbare 
financiën daarbij kunnen spelen. Hiervoor is des te meer aanleiding nu 
de hoogconjunctuur, w:aardoor onze nationale economie sedert een aantal 
jaren werd gekenmerkt, in de loop van 1956 in een min of meer kritiek 
stadium is gekomen en dit de regering heeft genoodzaakt in het afgelopen 
jaar zowel in haar economische als in haar begrotingspolitiek uit conjunc
turele overwegingen een aantal belangrijke wijzigingen aan te brengen . 

. Wanneer men van ons beginsel-programma artikel XII opslaat, dat 
over het financieel beheer van de overheid handelt, dan vindt men daar, 
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uiteraard Ln zeer beknopte vorm, de essentie terug van de opvattingen 
zoals die vroeger over de overheidsfinanciën werden gehuldigd. In dat 
artikel wordt de eis gesteld "dat het evenwicht tussen ontvangsten en 
uitgaven geregeld worde, niet door nodeloos drukkende vermeerdering 
van de lasten der natie, noch door bezuiniging op het nodige, maar door 
beperking van staatsbemoeiing, leidende tot krachtige ontplooiing van het 
particulier initiatief". Deze zinsnede is van 1878 tot 1934, toen dit beginsel
programma voor de laatste maal werd gewijzigd, altijd onveranderd over
genomen. Het wekt daarom geen verwondering wanneer dr. Colijn in 
zijn toelichting op dit artikel in Saevis tranquillus in undis erop wijst, 
dat naar zijn mening de beschouwingen van Kuyper uit het jaar 1878 
over dit artikel nog altijd (d. w. z. ook in 1940 nog) ten volle de aandacht 
waard zijn en hij geen enkele aanleiding heeft daaraan iets toe te voegen. 
De daarin ontwikkelde hoofdgedachten acht hij bovendien zo volkomen 
juist, dat er naar zijn mening in de komende honderd jaren onge
twijfeld niemand behoefte zal hebben om deze te wijzigen. 

Het komt in deze toelichting in verband met het onderhavige onder
werp op twee punten aan, waar het gehele betoog om draait. Men vindt 
beide ook terug in de hierboven vermelde aanhaling uit artikel XII. In 
de eerste plaats gaat het om een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, 
d. w. z. een sluitende begroting. Bovendien moet de staatsbemoeiing 
worden beperkt, aangezien dit leidt tot krachtige ontplooiing van het 
particulier initiatief. 

De noodzakelijkheid van een evenwicht in de begroting wordt door 
Colijn uiteengezet aan de hand van het leven van de gewone burger. 
Deze kan normaliter niet meer uitgeven dan zijn inkomen bedraagt. Voor 
de overheid is het in principe precies eender. Weliswaar mag men de 
zaak voor de overheid niet zo absoluut stellen omdat de overheidsuitgaven 
en inkomsten meestal de nodige elasticiteit missen om de regel, dat de 
tering naar de nering behoort te worden gezet, volledig toe te passen. 
Maar tekorten op de begroting betekenen het aangaan van schulden, het
geen tot gevolg heeft dat de toekomstige generaties met de rente en 
aflossing daarvan worden belast ten voordele van de huidige. Daarom 
moet de overheid zo min mogelijk lenen. Wanneer zij hiertoe toch is 
genoodzaakt omdat men de belastingen niet al te hoog kan opvoeren 
zonder nadelige gevolgen voor het economisch leven, dan mag dit alleen 
onder bepaalde voorwaarden. De regel, die daarbij diende te worden 
toegepast, was de volgende. De gewone uitgaven moesten in ieder geval 
door belastingen worden gedekt. Slechts voor de buitengewone uitgaven, 
d. w. z. de kapitaalsuitgaven, mocht worden geleend. Deze buitengewone 
uitgaven waren uitgaven voor de bouw van scholen, bruggen, wegen, 
kanalen e. d. Echter niet voor al deze kapitaalsuitgaven was financiering 
met behulp van leningen geoorloofd. Alleen voor die kapitaalsuitgaven 
mocht worden geleend, welke plaats vonden ten behoeve van werken,· diè 
direct en rechtstreeks de inkomsten van de staat verhoogden. Daarnaast 
zijn er werken, die slechts op indirecte wijze de staatsinkomsten gunstig 
bèinvloeden doordat zij het nationale volksinkomen verhogen. Deze wer
ken dient men evenwel ook bij voorkeur uit bélastingen te financieren 
omdat deze uitgaven in de eerste plaats de op dat moment levende gene
ratie ten goede komen en deze daarvoor dan ook de lasten dient te dragen. 

., 
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Deze methode vvas de voorzichtigste en om die reden naar de mening 
van dr. Colijn ook de beste. Want het financieren van overheidsuitgaven 
met leningen betekende, dat men vanwege de daarop verschuldigde rente 
en aflossingen, welke in de komende jaren een belastingverhoging met 
zich mede zouden brengen, het volksinkomen te zwaar zou belasten. 
Zodoende belemmert men de kapitaalvorming en onttrekt men kapitaal 
aan de nationale economie, welke deze zo dringend nodig heeft om nieuwe 
investeringen van het bedrijfsleven te financieren. Deze uitbreiding van 
het bedrijfsleven, in de eerste plaats van de industrie, is nodig om de toe
nemende bevolking van nieuwe bestaansmiddelen te voorzien. Wanneer 
de overheid dit nieuw te vormen kapitaal voor haar uitgaven gebruikt, 
dan kan het bedrijfsleven deze immers niet meer aanwenden voor de 
financiering van de uitbreiding der industrie. 

Uit deze redenering volgt logischerwijze, dat de overheidsuitgaven 
bovendien tot het strikt noodzakelijke dienen te worden beperkt. Doet de 
overheid dit niet, dan belemmert zij immers het particuliere bedrijfsleven 
bij het ontplooien van zijn activiteiten ten bate van de volkswelvaart. 

Deze redenering klinkt logisch en aanvaardbaar. Zij is eenvoudig en 
daarom voor een ieder eveneens gemakkelijk te begrijpen. Veel van wat 
hier gezegd wordt is bovendien in zeker opzicht ook vandaag nog waar. 
Aan deze gedachtengang liggen echter bepaalde opvattingen van de 
economische wetenschap over het economisch proces ten grondslag, 
die in de hierboven weergegeven uiteenzetting niet expliciet werden 
toegelicht, doch zonder twijfel als vanzelfsprekend werden beschouwd en 
aanvaard. 

Wanneer men daartoe eens naleest wat bijvoorbeeld N. G. Pierson -
een, ook in internationale kring, zeer bekende economist, uit de dagen 
van Kuyper - schrijft over de betekenis van de overheidsfinanciën voor 
het economisch leven, dan ziet men dat deze, zij het uiteraard met wat 
andere bewoordingen en soms met een iets andere nuancering, van nage
noeg dezelfde opvattingen blijk geeft als dr. Colijn in zijn toelichting op 
artikel XII. Ook hij acht een tekort op de begroting voor de nationale 
economie zo noodlottig, dat dit euvel tot iedere prijs moet worden voor
komen. Financiering van overheidstekorten is namelijk kapitaalvernieti
ging op grote schaal en daarom ook vernietiging van produktiemiddelen 
met als gevolg renteverhoging en loonsverlaging. Financiering van over
heidsuitgaven met leningen mag alleen wanneer men de belastingen 
niet wil verhogen. Wil men voorkomen, dat deze leningen in de toekomst, 
doordat er rente en aflossing op moet worden betaald, de belastingen 
verhogen, dan mag men alleen lenen voor, wat Pierson noemt, financieel
produktieve uitgaven. Dit zijn uitgaven, die de schatkist direct of indirect 
een inkomen verschaffen. Financiering van overheidsuitgaven met be
lastingen dient dus als primair te worden beschouwd. Het belasten van 
komende generaties ten bate van de levende generaties acht Pierson even
eens ongeoorloofd. Men ziet hoe treffend de overeenstemming met Kuyper 
en Colijn is wanneer het gaat over de betekenis van de overheids
financiën voor de welvaart van ons volk. 

Waarom stond Pierson, in overeenstemming met de gangbare op
vattingen van de economisten uit die tijd, op dit standpunt? De reden hier
toe was, zoals gezegd, gelegen in de opvattingen, die de klassieke economie 
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huldigde over de werking van het economisch proces. Zeer kort samen
gevat komen deze op het volgende neer. 

De vraag naar goederen en diensten is, omdat deze in principe onbe
perkt is, zo groot dat deze nooit bij de produktie kan achterblijven. Elke 
produktietoeneming verhoogt het inkomen en schept zodoende tegelijker
tijd de koopkrachtige vraag, die nodig is om het uit deze produktie
toeneming voortvloeiende aanbod van goederen af te zetten. Een bekende 
formulering uit die dagen luidde dan ook: elke produktie schept haar eigen 
vraag. Dit evenwicht tussen vraag en aanbod kwam tot stand door de 
werking van het prijsmechanisme. Door de vrije prijsvorming kwam niet 
alleen het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van consumptie
goederen tot stand, doch ook die tussen vraag en aanbod van investerings
goederen, van kapitaal en van arbeid. Voor het evenwicht tussen de ge
vraagde en aangeboden kapitalen zorgde de rentestand. Door verande
ringen in de rentestand was er altijd evenwicht tussen de nationale be
sparingen en de investeringen. De besparingen van de volkshuishouding 
werden dan ook naar de mening van de klassieke economisten via de 
werking van het rentemechanisme op de geld- en kapitaalmarkt automa
tisch omgezet in nieuwe investeringen van het bedrijfsleven. Men zou 
namelijk alleen besparingen vormen om deze in winstgevende projecten 
te beleggen, teneinde daarmede een inkomen te verkrijgen. Waren er 
geen winstgevende objecten dan bespaarde men niet. Werkloosheid was, 
afgezien van een zekere frictie-werkloosheid, evenmin bestaanbaar omdat 
een ieder bij de gangbare loonvoet werk zou kunnen vinden. Was het 
aanbod van arbeidskrachten tijdelijk groter dan de vraag, dan zou dit een 
daling van het loon tot gevolg hebben totdat een ieder weer werk zou 
kunnen vinden. Werkloosheid was in de ogen van de klassieken dan ook 
altijd vrijwillige werkloosheid omdat men - zij het wellicht na verloop 
van korte tijd - altijd werk zou kunnen vinden tegen de geldende loon
voet. De klassieke economie was dientengevolge een typische evenwichts
theorie gebaseerd op de aanwezigheid van een zekere harmonie en een 
voortdurende groei van het economisch leven. Het was primair een theorie 
die zich bezig hield met de ontwikkeling op lange termijn. 

Het behoeft geen betoog, dat in zulk een gedachtengang de overheid, 
met haar uitgaven, die het noodzakelijk maken dat zij ook over inkomsten 
beschikt, in de grond van de zaak slechts een verstorend element was. 
Want de uitoefening van de overheidstaak, waarvan de klassieke econo
misten uiteràard wel inzagen dat deze niet gemist kon worden, betekende 
heffing van belastingen. Dit laatste hield echter vermindering in van de 
koopkracht van het publiek, zodat deze minder vraag kon uitoefenen naar 
goederen en diensten. Weliswaar stond daar een zekere vraag van de 
overheid tegenover, doch het harmonische evenwicht tussen de algemene 
vraag naar en het aanbod van goederen en diensten via de vrije prijs
vorming ondervond daarvan toch een storende invloed. Met het plaatsen 
van overheidsleningen op de kapitaalmarkt was het nog erger gestelcl. 
Want dit betekende, gezien het evenwicht tussen de vraag naar en het 
aanbod van besparingen voor produktieve, winstgevende doeleinden, dat 
de overheid een deel van deze besparingen voor haar eigen doeleinden 
opeiste. Dit had als gevolg, dat daardoor minder produktieve i.nvesteringen 
zouden kunnen worden gefinancierd en minder produktieve krachten 
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zouden kunnen worden aangewend, hetgeen ertoe leidde dat het nationale 
inkomen in geringere mate toenam dan zonder dat beroep van de over
heid op de kapitaalmarkt mogelijk zou zijn geweest. Daarom is het 
ook begrijpelijk, dat de klassieken van mening waren dat de overheids
taak tot het strikt noodzakelijke beperkt diende te worden, want elke 
vergroting van de overheidstaak ging ten koste van de ontwikkeling van 
het economisch leven en van de welvaart van de bevolking. 

Uit het voorgaande, hoe beknopt ook, is wel duidelijk dat het gehele 
gedachtenschema van de klassieke economie was gebaseerd op één pre
misse. Deze was, dat alle produktieve krachten in de maatschappij -
zowel arbeid als kapitaal - voortdurend volledig benut waren. Hieruit 
volgt nog een andere belangrijke conclusie. Wanneer alle produktieve 
krachten in de maatschappij benut worden, dan zal elke politiek van over
heidstekorten uiteindelijk slechts kunnen leiden tot inflatie en ontwaarding 
van de munteenheid. In een dergelijke situatie zal immers elke finan
ciering van de overheidstekorten gemakkelijker door geldschepping van 
het bankwezen kunnen plaatsvinden. De klassieken konden ter staving 
van deze stelling voorbeelden genoeg uit de praktijk aanwijzen. Voor een 
overheid, die zich van haar taak en verantwoordelijkheid bewust was, 
golden daarom maar twee regels: evenwicht in de begroting en beper
king van de staatsuitgaven tot het strikt noodzakelijke. 

Het ontstaan van een depressie in het economisch leven was voor de 
klassieken geen groot probleem. Een economische crisis gevolgd door een 
depressie-periode was slechts een verstoring voor een korte tijd en van 
voorbijgaande aard. Het was alleen een "reculer pour mieux sauter". 
In de crisis werden de onevenwichtigheden, welke tijdens de hausse waren 
ontstaan, weer gecorrigeerd. Zodra dit geschied was ging de economische 
ontwikkeling weer ongestoord verder. Crisis en depressie hadden dus 
economisch gezien een heilzaam effect. Zolang de crises in het econo
misch leven inderdaad van betrekkelijk korte duur waren, nam een ieder 
wel met deze visie genoegen. Toen echter de crisis van 1929 en de daar
opvolgende langdurige depressie in de jaren dertig haar intrede had ge
daan, werd deze optimistische visie heftig geschokt. Niet alleen de politici 
doch ook de economisten gingen zich afvragen of er aan de klassieke 
ideeën wellicht toch iets haperde. Zodoende is het te begrijpen dat, toen 
in 1936 Keynes met zijn opvattingen publiekelijk voor het forum van 
de economische wetenschap trad, deze gemakkelijk luide weerklank 
vonden. 

Wanneer men de theorie van Keynes overziet 1), dan is het heel duide
lijk dat deze sterk is be'invloed door de omstandigheden en de verschijn
selen van de depressie, waaronder de gehele beschaafde wereld in de jaren 
dertig gebukt ging. Voor Keynes stond het namelijk helemaal niet vast, 
dat alle produktieve krachten uit de samenleving normaliter volledig in 
gebruik waren. Eerder was het omgekeerde het geval. 

1) Het ligt niet in de bedoeling in het hiernavolgende de ideeën van Keynes uit
voerig uiteen te zetten. Dit zou veel te ver voeren en hier bovendien niet op zijn plaats 
zijn. Het gaat er alleen om duidelijk te maken op welke essentiële punten de gedachten
gang van Keynes afwijkt van die van de klassieken en welke consequenties hieruit 
voortvloeien voor de economische politiek in het algemeen en voor de overheids
financiering in het bijzonder. 
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De kritiek, die Keynes uitte op de gedachtengang van de klassieken, 
richtte zich dan ook in de eerste plaats juist tegen de hiervoor vermelde 
premisse, dat alle produktieve krachten in de samenleving voortdurend 
zouden zijn benut. Hij was van mening, dat dit zich slechts in bepaalde 
bijzondere omstandigheden zou voordoen, doch dat het in het algemeen 
niet het geval zou zijn. De veronderstellingen van de klassieke economische 
theorie waren dientengevolge niet in overeenstemming met de werkelijk
heid van het economisch leven. Om die reden waren naar zijn mening 
de conclusies van de klassieken ook niet juist en konden zij in de praktijk 
evenmin tot het gewenste resultaat leiden. 

In tegenstelling tot de klassieken, die meenden dat de investerings
mogelijkheden schier onbeperkt waren, was Keynes de opinie toegedaan, 
dat de moderne samenleving nagenoeg met kapitaalgoederen was ver
zadigd, zodat winstgevende investeringsmogelijkheden slechts in beperkte 
mate aanwezig waren. Om die reden was niet te verwachten, dat de inves
teringslust van de ondernemers, d.w.z. de vraag naar kapitaalgoederen, 
erg actief zou zijn. Bovendien is de vraag naar consumptiegoederen, 
welke tezamen met de vraag naar kapitaalgoederen de omvang van het 
nationale inkomen en dus ook van de produktie en de werkgelegenheid 
bepalen, normaliter evenmin groot genoeg om een situatie van volledige 
werkgelegenheid in het leven te roepen. De mensen geven namelijk niet 
hun gehele inkomen uit, doch besparen daarvan een deel. 

De motieven, die de mensen daarvoor hebben en die deels van psycholo
gische aard zijn, spelen in de gedachtengang van Keynes een beslissende 
rol. Hierin komt de tegenstelling met de klassieke theorie heel duidelijk 
naar voren. Men bespaart namelijk volgens Keynes een deel van zijn 
inkomen omdat men dit deel liquide wil houden. Dit doet men - om 
slechts enkele redenen te noemen - uit voorzorgsoverwegingen, uit voor
zichtigheid of omdat men een zekere financiële zelfstandigheid wil ver
krijgen, e.d. Bij elke toeneming van het inkomen gaat men deze toe
neming dus evenmin geheel uitgeven, doch bespaart men daarvan ook een 
deel, omdat de consumptiegewoonten zich maar heel geleidelijk wijzigen. 
Bij een· hoger inkomen gaat men dientengevolge eveneens meer besparen. 

Dit leidt tot de conclusie, dat ook de omvang van de totale besparingen 
in de nationale economie een functie is van de omvang van het nationale 
inkomen en niet van de rentestand, zoals de klassieken meenden. De 
mensen sparen namelijk niet om zich een arbeidsloos inkomen te vormen, 
doch om zich - zoals gezegd - zekerheid e.d. te verschaffen. Dit ver
klaart waarom in tijden, dat de rentestand laag is, de besparingen toch 
niet afnemen en deze de vraag naar kapitaal voor investeringsdoeleinden 
dikwijls gedurende lange tijd kunnen overtreffen. Dit wordt mede veroor
zaakt omdat uiteraard degenen die besparen, veelal niet dezelfden zullen 
zijn als zij die investeren. De spaargewoonten van het publiek, welke 
vrij star zijn, spelen bij Keynes dus een belangrijke rol. Deze bepalen 
echter niet - het is van belang daarop de aandacht te vestigen - het 
totale bedrag dat in de nationale economie wordt bespaard. Verande
ringen in de individuele spaargewoonten, bv. wanneer het publiek meer 
zou gaan sparen, veranderen namelijk niet de omvang der totale besparin
gen, doch hebben in de eerste plaats gevolgen voor de omvang van het 
nationale inkomen en zodoende voor de werkgelegenheid. 
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Meer besparen betekent immers dat men minder consumeert. De uit
gaven van de één vormen echter weer het inkomen van een ander. Het 
inkomen van deze laatste gaat dientengevolge eveneens dalen. Deze zal 
daardoor genoodzaakt zijn, wanneer hij althans zijn spaarneiging niet 
vermindert en zodoende de grotere spaarneigingen elders compenseert, 
ook minder uit te geven. De kettingreacties die hieruit resulteren, leiden 
er toe dat uiteindelijk het totale inkomen van alle inkomenstrekkers 
daalt. Dit zal zolang doorgaan tot de omvang van het nationale inkomen 
zo groot geworden is dat de daaruit voortvloeiende besparingen in totaal 
gelijk zijn aan de investeringen. Dan is weer een situatie van evenwicht 
bereikt. Daar de investeringen door deze verandering in de spaargewoon
ten niet veranderd waren, betekent dit dat het totaal der besparingen 
ten slotte evengroot zal zijn als voor het moment dat de wijziging in 
de spaargewoonten optrad. Alleen het nationale inkomen is gedaald. 

Aangezien het nationale inkomen gelijk is aan het totaal van consumptie 
en investeringen, volgt uit het feit dat de besparingen een functie van het 
nationale inkomen zijn, dat bij gelijkblijvende spaarneiging de grootte van 
dit laatste door de omvang van de investeringen wordt bepaald. Deze 
worden namelijk autonoom door de ondernemingen vastgesteld. Voor 
Keynes zijn het dus niet de besparingen die de investeringen tot stand 
doen komen, doch volgen omgekeerd de besparingen uit de investeringen 
via de omvang van het daarmede corresponderende nationale inkomen. 
De investeringen vormen dus, evenals bij de klassieken, de motor van het 
economisch leven en van de welvaart. Bij hen kwam het evenwicht 
tussen besparingen en investeringen evenwel tot stand via de werking 
van het rentemechanisme, terwijl dit bij Keynes geschiedt via de ver
anderingen in het nationale inkomen. 

Omdat echter ook in een situatie van volledige werkgelegenheid norma
liter een vrij groot deel van het nationale inkomen niet wordt besteed 
doch wordt bespaard, zullen de winstkansen der ondernemers vrij gering 
zijn. In het voorgaande werd hierop reeds gewezen. De investeringen 
zijn daardoor kleiner dan zij zouden moeten zijn om evenwicht tussen 
besparingen en investeringen tot stand te brengen op een niveau van 
volledige werkgelegenheid. Het nationale inkomen zal dientengevolge ook 
geringer zijn dan bij een situatie van volledige werkgelegenheid past. 
Als gevolg van één en ander zal het evenwicht daar tot stand komen 
waar de betrekkelijk geringe investeringen gelijk zijn aan de uit het 
- met deze investeringen corresponderende - nationale inkomen voort
vloeiende besparingen. Keynes' theorie is daarom niet voor niets een stag
natie-theorie of de theorie van de tekort schietende vraag genoemd. 

Toch is in de gedachtengang van Keynes een situatie van volledige 
werkgelegenheid wel degelijk denkbaar. Wanneer er slechts voldoende 
externe prikkels voor de ondernemers zijn om te gaan investeren, dan 
zal daardoor het nationale inkomen, en zodoende ook de omvang der 
besparingen gaan toenemen, tot het daarvoor vereiste niveau. Dit kan 
bv. zijn in tijden van belangrijke ingrijpende veranderingen in de techniek 
als gevolg van nieuwe vindingen. Het kan ook zijn door de dwingende 
noodzaak om grote bedragen te investeren in woningen, verkeersmiddelen, 
openbare nutsbedrijven e.d. als gevolg van een sterk groeiende bevolking 
of door het openleggen van nieuwe werelddelen. Hetzelfde effect bereikt 
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men echter ook als men - bij afwezigheid van een voldoend aantal 
van dergelijke externe prikkels - de vraag naar consumptiegoederen gaat 
stimuleren zodat de ondernemers daardoor stijgende wi.nstkansen zien en 
dientengevolge weer gaan investeren. Dit is in principe mogelijk wanneer 
het publiek minder zou gaan sparen en meer zou gaan consumeren. 
Omdat de spaargewoonten van het publiek echter om psychologische en 
institutionele redenen normaliter vrij vast liggen, is dit - afgezien van 
bijzondere omstandigheden - niet te verwachten. Er blijft dan echter één 
instantie over, die wel in staat is om de vraag naar goederen en diensten te 
verhogen, namelijk de overheid. Wanneer deze haar eigen vraag naar 
goederen en diensten verho0'gt, dan schept dit een inkomen voor hen, 
die deze goederen en diensten leveren. Voorwaarde is dan dat het geld, 
dat de overheid daarvoor gebruikt, niet aan de normale uitgaven van 
de volkshuishouding onttrokken wordt, doch daar gehaald wordt waar 
het braak ligt; m. a. w. men moet het op de geld- en kapitaalmarkt gaan 
lenen. Met een sluitende begroting is dat niet mogelijk. Een tek0'rt op de 
begroting is daarvoor nodig. Deze grotere uitgaven van de overheid 
slaan ergens in de samenleving weer als inkomen neer, verhogen - omdat 
dit inkomen daarna door de ontvangers ervan weer wordt uitgegeven -
in tweede instantie nogmaals de vraag naar goederen en diensten van 
het publiek en stimuleren daardoor vervolgens eveneens de investerings
lust, d. w. z. de vraag naar kapitaalgoederen van de ondernemers. Dit 
leidt uiteindelijk tot een stijging van het nationale inkomen, tot een 
grotere produktie en t0't meer werkgelegenheid. Wanneer de overheid 
dit maar lang genoeg herhaalt, dan kan uiteindelijk een situatie van 
nagenoeg volledige werkgelegenheid w0'rden bereikt. 

Tot zover de theorie van Keynes. De conclusies, waartoe dit betoog 
voert, zijn duidelijk. De overheid krijgt hier een functie voor de ontwikke
ling van het economisch leven en de nationale welvaart, die tegengesteld 
is aan die, welke de klassieken voor de overheid zagen weggelegd. Ook 
de betekenis van de begrotingspolitiek, d. w. z. van een al dan niet sluitende 
begroting, voor de nationale economie is in overeenstemming daarmede 
een geheel andere geworden. Een begrotingstekort werkt volgens deze ge
dachtengang normaliter niet belemmerend, doch zal onder de veronderstel
lingen van Keynes, integendeel juist een stimulerend effect op de econo
mische activiteiten van de samenleving hebben. Een situatie van volledige 
werkgelegenheid komt immers niet, zoals de klassieken meenden, auto
matisch tot stand. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal dit zich 
voordoen. Daarom dient de overheid niet passief te zijn, doch integendeel 
een actieve en welbewuste begrotingspolitiek te voeren, wil een situatie 
van volledige benutting der produktieve krachten ten naaste bij worden 
bereikt en gehandhaafd. Om dezelfde redenen kan de financiering van de 
overheidshuishouding niet op één lijn worden gesteld met die van een 
gezinshuishouding. Voor beide gelden verschillende normen. 

Keynes zelf heeft de consequenties van zijn theorie voor de financiële 
politiek van de overheid nimmer in details uitgewerkt. Dit is door anderen 
na hem gedaan. Op de hiervoren uiteengezette gedachtengang voort
bouwend heeft men zich niet alleen uitvoerig beziggehouden met de ge
volgen van een begrotingstekort, doch is men ook het effect van de 
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onderscheidene belastingen en uitgaven op het economisch leven nader 
gaan analyseren. Het ging er daarbij om tot zekere richtlijnen voor de 
financiële politiek van de overheid te komen voor het bereiken van een 
situatie van economisch evenwicht met een hoog niveau van werkgelegen
heid en een stabiel prijspeil. Dit is immers het doel van het economisch 
beleid van de overheid. Een economisch evenwicht houdt in, dat het totaal 
van alle uitgaven in de nationale economie ongeveer in evenwicht is met 
de produktie aan goederen en diensten of (hetgeen hetzelfde is) het totaal 
der verdiende inkomens. Wordt er meer uitgegeven dan het verdiende 
inkomen, dan ontstaat er een inflatore ontwikkeling, terwijl zich een 
deflatore ontwikkeling zal voordoen indien het omgekeerde het geval is. 
De overheid moet dientengevolge, wil zij het economisch evenwicht hand
haven, trachten de uitgaven van publiek en bedrijfsleven of m. a. w. de 
koopkrachtstroom te reguleren en af te stemmen op de omvang van de 
voortgebrachte hoeveelheid goederen en diensten. Door manipulatie met 
haar inkomsten en uitgaven, waardoor er een tekort of een overschot op 
de begroting ontstaat, kan de overheid een krachtige invloed op de koop
krachtstroom uitoefenen; In een hausse-periode, waarin de bestedingen het 
inkomen overtreffen, zal de overheid dientengevolge een overschot op haar 
begroting moeten kweken, terwijl zij omgekeerd in een depressietijd juist 
met begrotingstekorten zal moeten werken. Door in de hoogconjunctuur 
deze overschotten te reserveren en ze vervolgens in de depressietijd weer 
uit te geven, zal de overheid een nivellerende invloed op het conjunctuur
verloop kunnen uitoefenen. 

Het gaat er daarbij niet uitsluitend om een tekort of een overschot te 
creëren; ook de wijze waarop deze ontstaan is van belang. Het effect is 
namelijk verschillend al naar gelang men, bv. bij het creëren van een 
tekort, de belastingen verlaagt dan wel de uitgaven verhoogt. Verhoging 
van de uitgaven met een bepaald bedrag heeft een groter effect op de koop
krachtstroom dan verlaging van de belastingen. Bovendien is de werking 
van de onderscheiden soorten belastingen en uitgaven op de koopkracht
stroom evenmin hetzelfde. Het effect van een verandering in de inkomsten
belasting is anders dan dat van een wijziging in de vennootschapsbelasting 
of van de omzetbelasting, enz. De eerste beïnvloedt de koopkracht in 
handen van het publiek; de laatste heeft prijsveranderingen voor tal van 
goederen tengevolge. Daarom is het verstandig indien de overheid niet 
alleen veranderingen aanbrengt in de niveaus van haar inkomsten en uit
gaven, doch tevens bepaalde verschuivingen tussen de belastingen onder
ling toepast; bv. een verhoging van de belastingen op winsten en niet 
van die op inkomens. Mutatis mutandis geldt voor de verschillende over
heidsuitgaven hetzelfde. Zo verdient het aanbeveling indien in het geval 
de overheid ter bestrijding van een excessieve hoogconjunctuur een tegen
druk wil uitoefenen en daarom haar uitgavenniveau naar beneden brengt, 
zij in de eerste plaats verschillende investeringsuitgaven achterwege laat 
en deze naar een periode van minder gunstige conjunctuur verschuift. 
Al deze mogelijkheden dient men in hun onderling verband te bezien en 
i.n samenhang met de zich op dat moment voordoende economische situatie. 
In de praktijk zal dan ook een combinatie en een bepaalde dosering van 
deze verschillende mogelijkheden worden toegepast. Deze politiek staat 
bekend onder de naam anti-cyclische of compenserende begrotingspolitiek. 
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Ten overvloede moge er hier nog op worden gewezen, dat de begrotings
politiek op zichzelf meestal niet voldoende is om tot een evenwichtige 
ontwikkeling van de nationale economie te komen. Zij is - hoewel onge
twijfeld het voornaamste - slechts één van de economisch-politieke instru
menten, waarover de overheid beschikt. Daarnaast zullen andere econo
mische maatregelen evenzeer nodig zijn. Dit heeft de praktijk van de 
laatste jaren duidelijk genoeg laten zien. Te denken valt hierbij aan 
maatregelen op monetair terrein en op het gebied van de lonen, de prijzen, 
e.d. Uiteraard zullen al deze verschillende maatregelen op een harmo
nische wijze op elkaar dienen te worden afgestemd. 

Sommige keynesiaanse economisten gaan nog veel verder. Zij beschou
wen de overheidsinkomsten en -uitgaven, evenals de omvang van de 
staatsschuld, uitsluitend als een instrument voor de overheid ter beïnvloe
ding van de totale bestedingen der nationale volkshuishouding. Wil de 
overheid een hoog niveau van werkgelegenheid handhaven, in combinatie 
met een stabiel prijspeil, dan zou zij haar inkomsten en uitgaven alleen 
dienen te baseren op de ontwikkeling van de totale bestedingen in de 
nationale economie in verhouding tot de voortgebrachte hoeveelheid 
goederen en diensten, d. w. z. op het zich voordoen van inflatore en 
deflatore tendenties in het economische leven. Verhoging van de staats
schuld zou in deze gedachtengang niet moeten plaatsvinden om kapitaals
uitgaven van de overheid te financieren, doch slechts om braakliggende 
liquide middelen te absorberen; aflossing zou uitsluitend mogen geschieden 
om de liquiditeit van de particuliere sector van het economisch leven te 
vergroten. Evenmin zou de overheid de belastingen moeten verhogen 
wanneer de situatie van de schatkist dat noodzakelijk maakt, doch alleen 
wanneer de economische toestand dat vereist, bv. ter afremming van te 
hoge bestedingen in een hoogconjunctuur. Deze theorie wordt de theorie 
van de "functional finance" genoemd. 

Deze extreme opvatting van de keynesiaanse gedachtengang is echter 
altijd theorie gebleven om de eenvoudige reden, dat de overheidsbegroting 
meerdere taken vervult. Zij dient namelijk ter uitvoering van een 
regeringsprogramma, dat op verschillende aspecten van het maatschappe
lijk leven betrekking heeft (onderwijs, defensie, sociale voorzieningen, 
waterstaatswerken, e.d.). Handhaving van het economisch evenwicht is 
slechts één van de punten van dit programma maar niet, zoals de functional 
finance-theoretici klaarblijkelijk menen, het enige programmapunt. Het is 
niet erg realistisch te veronderstellen dat uitgaven voor het onderwijs of 
voor defensiedoeleinden - om maar enkele sprekende voorbeelden te 
noemen - alleen naar gelang van de conjuncturele omstandigheden 
zouden kunnen worden vergroot of verkleind. Met de belastingen is dit 
al evenmin mogelijk. Vanzelfsprekend zal het wel noodzakelijk zijn ernstig 
rekening te houden met de conjuncturele omstandigheden bij beslissingen 
over de omvang der verschillende uitgaven of over de hoogte van de ver
schillende belastingen, doch dit zal altijd slechts tot op zekere hoogte 
mogelijk zijn. Structurele en conjuncturele doeleinden van het beleid 
zullen dan ook in elke conjuncturele situatie telkens opnieuw door de 
regering tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

De theorie van Keynes is uiteraard, zoals elke theorie aan kritiek onder
worpen geweest. Zo zijn sommigen bijvoorbeeld de mening toegedaan, 
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dat zij in belangrijke mate een speciale theorie is, die alleen in tijden van 
depressie en laagconjunctuur opgaat. Het is hier evenwel niet de plaats 
de op de theorie van Keynes uitgeoefende kritiek te bespreken. Geconsta
teerd kan echter worden, dat de aan de theorie van Keynes ten grondslag 
liggende gedachtengang voor een aanzienlijk deel vrij algemeen is aan
vaard 2). Het belangrijkste punt is m. i. hierbij dat Keynes de ogen geopend 
heeft voor de krachtige invloed, welke de overheid op de gang van zaken 
in het economisch leven uitoefent. Dit heeft geleid tot het inzicht, dat de 
overheid door haar uitgaven- en inkomstenpolitiek in aanzienlijke mate 
corrigerend (en vanzelfsprekend omgekeerd ook stimulerend) kan werken 
op de conjuncturele bewegingen, welke het economisch leven regelmatig 
te zien geeft. Men is zich er thans terdege van bewust, dat de financiële 
politiek van de overheid in belangrijke mate mede bepalend is voor de gang 
van zaken in de nationale economie. Sinds Keynes kan geen enkele over
heid zich meer permitteren, bij haar begrotingspolitiek zich niet te be
zinnen op de economische situatie waarbinnen deze zich voltrekt en de 
gevolgen die daarop van deze politiek zullen uitgaan. Ook in ons land 
is dit sedert de laatste oorlog het geval geweest. In de miljoenennota's, 
waarvan de begmting elk jaar vergezeld gaat, is dit meer dan eens 
duidelijk gezegd. 

Een en ander heeft in onze eigen kring de opvatting over de financiële 
politiek van de overheid evenmin onberoerd gelaten. De gedachte van de 
jaarlijks sluitende begroting is terecht losgelaten en vervangen door de 
compenserende anti-conjuncturele begrotingspolitiek. De eis, dat de be
lastingen in de eerste plaats dienen voor de voorziening in de financiële 
behoeften van de overheid is weliswaar gehandhaafd, doch de betekenis 
van de belastingen voor het conjunctuurverloop en de werkgelegenheid 
is, blijkens de ontworpen formulering van het nieuwe artikel XVII, even
eens erkend. Onze partij heeft daarmee blijk gegeven op de hoogte van 
haar tijd te zijn en bereid te zijn mede te gaan met datgene, wat in deze 
moderne ontwikkeling van de economische wetenschap als acceptabel moet 
worden beschouwd. 

Het is interessant, en wellicht niet overbodig, hier aan de hand van 
enkele cijfers te doen zien in welk een aanzienlijke mate de betekenis van 
de overheid voor het sociaal-economisch leven, vergeleken met 50 jaar 
geleden, is toegenomen. Daarmede wordt tegelijkertijd geïllustreerd, dat 
de opvattingen van Keynes over de invloed van de overheid op de ont
wikkeling van het economisch leven niet maar slechts een academisch 
uitgangspunt vormen voor zijn economisch-theoretische uiteenzettingen, 
doch dat deze in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie van de 
huidige tijd. 

Er heeft zich in de laatste 50 jaar in het maatschappelijk leven, zoals 
bekend, een gestadige ontwikkeling voorgedaan, welke ertoe heeft geleid 
dat de overheid een veel gmter en veelzijdiger taak heeft toegewezen 
gekregen dan in de vorige eeuw voor nuttig en noodzakelijk werd ge-

2) Een uitzondering hierop vormt de hiervoor vermelde veronderstelling dat in onze 
moderne maatschappij niet voldoende externe prikkels aanwezig zouden zijn om de 
investeringen der ondernemingen op een redelijk peil te handhaven. Deze gedachte 
wordt nog slechts door weinigen verdedigd. 
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houden. Hiertoe heeft niet het minst de totstandkoming van een uitgebreide 
sociale wetgeving bijgedragen. De overheid speelt daarbij een belangrijke 
rol, waardoor de inkomensherverdelende functie van de overheid tegen
woordig van grote betekenis is geworden. Doch ook op andere terreinen 
is uitbreiding van de overheidsbemoeiing wenselijk gebleken. Zo hebben 
veranderingen in de economische structuur van de samenleving ertoe 
geleid, dat de vrije prijsvorming niet meer op die soepele en min of meer 
automatische wijze functioneert als ruim 50 jaar geleden het geval was. 
De consequentie hiervan is geweest, dat de overheid ter voorkoming van 
storingen en onevenwichtigheden in het economisch leven corrigerend 
en stimulerend is moeten gaan optreden. Deze veranderingen in de maat
schappelijke ontwikkeling vinden eveneens haar weerspiegeling in de 
wijzigingen, die zich in de begmting en de openbare financiën hebben vol
trokken. 

Zo bedroegen in 1905 de totale uitgaven van het Rijk (Gewone Dienst 
en Kapitaaldienst tezamen) f 174 milj. Dit was slechts 8,4 ro van het 
nationale inkomen. In 1956 waren deze uitgaven niet minder dan 
7.676 milj. of wel 26,9 ro van het nationale inkomen. Bij de ontwikkeling 
van de belastingdruk ziet men uiteraard een soortgelijke toeneming. Werd 
in 1905 gemiddeld per hoofd f 28,- aan belasting betaald, in 1956 was 
dit opgelopen tot het respectabele bedrag van f 630,- per hoofd. Wanneer 
men rekening houdt met het eveneens gestegen inkomen dan betekent dit, 
dat de belastingdruk in 1956 gemiddeld het drievoudige bedroeg van die 
in 1905. In dezelfde periode namen de uitgaven van het Rijk voor het 
onderwijs toe van f 15 milj. tot f 770 milj. en die voor sociale voorzie
ningen en volksgezondheid van iets minder dan f 2 milj. tot f 694 milj. 
Reeds deze enkele cijfers laten zien hoezeer de reële betekenis van de 
overheid voor het sociaal-economisch leven is toegenomen. Dit blijkt even
zeer uit het feit, dat tegenwoordig ca 35 % van de totale investeringen 
in ons land, rechtstreeks dan wel indirect, wordt gefinancierd met gelden 
van de overheid (hierbij inbegrepen de gemeenten en de provinciën). Dit 
geschiedt niet alleen doordat de· overheid zelf grote bedragen investeert 
in wegen, bruggen, kanalen, militaire objecten, e.d. doch ook door kapitaal
verstrekkingen, kredieten en gelden à fonds perdu, o.a. aan de woning
bouw, de P.T.T., de oorlogs- en watersnoodschade. Wanneer men daar 
nog bij optelt de bedrijven (overheids- en semi-overheidsbedrijven, zoals 
de spoorwegen, de staatsmijnen, de openbare nutsbedrijven, de N.V. 
Breedband, e.d.) op wier investeringsbeslissingen de overheid een grotere 
of kleinere invloed kan uitoefenen, dan wordt dit percentage nog groter. 

Nu de verschillende na-oorlogse kabinetten zo duidelijk te kennen 
hebben gegeven, dat zij de begrotingspolitiek als één van de belangrijkste 
instrumenten beschouwen voor het verkrijgen en handhaven van een 
situatie van economisch evenwicht en volledige werkgelegenheid, rijst van
zelf de vraag of deze politiek in dien zin als geslaagd kan worden be
schouwd. Deze vraag heeft de laatste jaren dan ook meerdere malen 
het onderwerp van levendige discussie gevormd. Hoewel het veel te ver 
zou voeren, deze problematiek hier uitvoerig uiteen te zetten, is het 
desniettemin aanbevelenswaardig er toch even bij te blijven stilstaan. 
Vooral ook omdat daarmede zo duidelijk wordt gedemonstreerd dat de 
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praktische toepassing van de moderne opvattingen over de publieke finan
ciën geen simpele en vanzelfsprekende zaak is. Bovendien zal het daar
door mogelijk zijn om, zij het in het kort, in te gaan op de redenen waarom 
dit het geval is. Daartoe is het nodig om de gang van zaken sedert 1945 
in grote lijnen te releveren. 

De eerste jaren na de laatste wereldoorlog werden gekenmerkt door 
het overheersen van inflatore verschijnselen in onze nationale economie. 
De door de oorlogsomstandigheden sterk toegenomen geldhoeveelheid, 
evenals de grote vraag naar consumptieartikelen en investeringsgoederen 
- waarin niet door de binnenlandse produktie kon worden voorzien -
maken het begrijpelijk dat in deze jaren de bestedingen het nationale 
inkomen in belangrijke mate overtreffen. Het begrotingsbeleid was er toen 
op gericht om in combinatie met een geldzuiveringspolitiek een deflatore 
tegendruk op deze inflatore krachten uit te oefenen. 

Deze politiek is zonder twijfel met succes toegepast. In 1949 had onze 
nationale economie haar evenwicht nagenoeg weer verkregen. Het sane
ringsproces kon in dat jaar dan ook grotendeels worden beëindigd. Tal 
van oorlogsmaatregelen op het gebied van de rantsoenering en de prijs
beheersing konden in dat jaar worden opgeheven. Dit alles was echter 
nauwelijks achter de rug of medio 1950 brak de oorlog in Korea uit, 
welke ertoe leidde dat zich internationaal een hoogconjunctuur ont
wikkelde, tot uiting komende in een sterk vergrote vraag en een krach
tige prijsstijging. Ook in ons land kregen daardoor de inflatore tendenties 
toen opnieuw de overhand, hetgeen o.a. resulteerde in een plotseling weer 
in sterke mate toegenomen tekort op de betalingsbalans. Dit noopte de 
regering er toe een politiek te voeren, welke tot beperking van de be
stedingen zou moeten leiden. Teneinde dit te bereiken ging men over 
tot bezuiniging op begrotingsuitgaven, verlaging van bepaalde prijs
subsidies, verhoging van tal van belastingen (mede noodzakelijk voor de 
verhoogde defensie-inspanning) en consolidatie van de vlottende schuld. 
Deze maatregelen werden in de loop van 1951 uitgevoerd. Tegelijkertijd 
werden in maart 1951 de bekende beperkingen op de consumptie met 
5 % en op de investeringen met 25 % doorgevoerd. Nauwelijks was dit 
geschied of reeds in medio 1951 had de economische situatie als reactie 
op de Korea-hausse zich zowel internationaal als nationaal radicaal ge
wijzigd. Het internationale prijsniveau onderging een belangrijke daling, 
de bestedingen liepen terug, de werkloosheid nam toe en de betalings
balans vertoonde een krachtig herstel. In het tweede halfjaar 1951 gaf deze 
reeds weer een overschot te zien. Deze ontwikkeling voltrok zich los van 
het begrotingsbeleid van de overheid, want in 1951 is er van de hiervoren
vermelde overheidsmaatregelen nog geen deflatore invloed uitgegaan. 
Hoogstens kan men zeggen, dat het regeringsprogramma een psychologisch 
effect heeft gehad en daardoor de omslag heeft versneld. De consumptie
beperking had zich bovendien reeds vóór maart 1951 voltrokken door de 
prijsstijgingen, die sinds september 1950 waren opgetreden. 

In 1952 zette de deflatore ontwikkeling zich verder voort. Dit kwam 
o.a. tot uiting in een stagneren van de ontwikkeling der industriële pro
duktie, toenemende werkloosheid en een aanzienlijk overschot op de 
betalingsbalans. De regering zag daarin aanleiding om ter bevordering 
van de werkgelegenheid in de loop van 1952 weer een aantal maatregelen 
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te treffen. Deze hadden betrekking op verhoging van de uitgaven, onder 
meer door opvoering van de openbare werken, versnelde uitkering der 
oorlogsschade en op verlaging van de inkomsten- en loonbelasting, van 
de omzetbelasting op enkele artikelen alsmede van de vennootschaps
belasting. Al deze maatregelen kwamen, hoewel in de loop van 1952 aange
kondigd en voorbereid, eerst in 1953 tot uitvoering. Aangezien het effect 
van de maatregelen van 1951 uiteraard in 1952 doorwerkte, waardoor de 
belastingontvangsten zeer hoog waren, had de overheid in 1952 ondanks 
de reeds toegenomen uitgaven een aanzienlijk kasoverschot. Daardoor 
was het effect van de begroting in 1952 sterk deflatoor en versterkte dit 
de deflatore tendenties in de nationale economie, niettegenstaande de over
heid dit effect door een omvangrijke aflossing op de gevestigde schuld 
trachtte tegen te gaan. 

In 1953 ziet men een soortgelijke ontwikkeling van de overheids
financiën, zij het in minder sterke mate. Het op de oorspronkelijke be
groting voor 1953 paraisserende tekort van ca. f 700 milj, hetgeen 
paste bij de conjuncturele situatie, deed zich ondanks de tegenvaller van 
de watersnood, welke de regering voor grote uitgaven plaatste, niet voor. 
In plaats daarvan had de overheid een klein overschot door het achter
blijven van de militaire uitgaven en door hoge belastinginkomsten. Daar
door oefende de overheid in plaats van een inflatore invloed, hetgeen in 
de bedoeling lag, een geringe deflatore invloed uit. Dit bleek echter niet 
zo erg te zijn omdat inmiddels in de internationale conjunctuur weer 
een omslag had plaats gevonden. In de loop van 1953 nam namelijk de 
economische activiteit in nagenoeg geheel West-Europa belangrijk toe. 
Dientengevolge steeg ook de buitenlandse vraag naar Nederlandse goede
ren en begon de uitvoer en de binnenlandse produktie een stijging te zien 
te geven. Deze inflatore impulsen uit het buitenland overtroffen de 
binnenlandse deflatore invloeden. De betalingsbalans vertoonde daardoor 
in 1953 een vrij groot overschot, zij het geringer dan in 1952. 

In 1954 zette de economische expansie krachtig door. De buitenlandse 
inflatore invloeden deden de uitvoer en de produktie opnieuw sterk toe
nemen, de werkloosheid nam verder af. Deze gunstige ontwikkeling leidde 
niet alleen tot een zekere prijsstijgi.ng in het binnenland doch ook tot een 
sterke loonstijging. In januari vond een stijging van het loonpeil met 
9 % plaats, gevolgd door een loonsverhoging van 6 % in september. In 
het binnenland traden dientengevolge eveneens, zij het nog beperkte, 
inflatore tendenties op. Het effect daarvan werd tegengegaan door ver
sterkte aflossing van de buitenlandse schuld. Voor de rest deed de overheid 
geen moeite om deze binnenlandse inflatore impulsen tegen te gaan. 
Haar begrotingsbeleid was monetair gezien neutraal. De reden hiertoe 
was, dat men de binnenlandse prijsstijgingen beschouwde als een, binnen 
aanvaardbare grenzen blijvend noodzakelijk aanpassingsproces van het 
binnenlandse loon- en prijspeil aan het buitenlandse, waaraan men, mede 
gezien het overschot op de betalingsbalans, geen hinderpalen in de weg 
wilde leggen. 

In 1955 ging de economische expansie onverminderd voort. Ze werd 
nog versterkt doordat toen ook in de Verenigde Staten en België de 
economische ontwikkeling sterk expansief werd. Onze nationale economie 
onderging daardoor eveneens in toenemende mate sterke inflatore in-
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vloeden. Desniettemin kon van een verstoring van het economisch even
wicht aanvankelijk toch nog ternauwernood worden gesproken. De pro
duktie steeg verder en de werkloosheid nam nog meer af. Door deze 
elasticiteit in ons produktie-apparaat bleef het loon- en prijsniveau vrij 
stabiel. De betalingsbalans gaf nog een vrij groot overschot te zien. Het 
begrotingsbeleid was dan ook nagenoeg niet op vermindering der conjunc
turele spanningen gericht. Het prijspeil was immers het gehele jaar nog 
steeds zeer stabiel, terwijl het Centraal Planbmeau ook voor 1956 weer 
een overschot op de betalingsbalans raamde. De regering was bovendien 
de mening toegedaan dat een afremming van de hoogconjunctuur op dat 
moment weinig effect zou kunnen sorteren, omdat de oorzaken van deze 
hoogconjunctuur nog steeds voornamelijk buiten onze grenzen waren 
gelegen. Deze gunstige economische situatie leidde ertoe, dat er allerwege 
krachtige aandrang werd uitgeoefend tot het treffen van maatregelen om 
de welvaart voor een ieder nog meer voelbaar te maken. Men meende, 
dat er ruimte genoeg was voor belastingverlagingen en voor verhoging 
der lonen. De overheid kon aan deze druk geen weerstand bieden; mede 
omdat het hier ging om afschaffing van belastingverzwaringen welke in 
1950 in verband met de defensieinspanning waren ingevoerd. In september 
kwamen dientengevolge een aantal belangrijke belastingverlagingen tot 
stand ter verhoging van de persoonlijke welvaart. Geschat werd, dat deze 
bij elkaar de schatkist ca. f 600 mil j. zouden kosten. Doordat de uitgaven, 
mede door het achteraan hinken van de militaire uitgaven, belangrijk 
toenamen, onderging de situatie van de begroting een belangrijke verslech
tering. Vermindering van de overheidsuitgaven was alleen mogelijk ge
weest door de continuïteit van het beleid te doorbreken. Men heeft op 
dat moment dan ook welbewust aan het structurele beleid de voorkeur 
gegeven. Een en ander nam echter niet weg, dat de overheid toch getracht 
heeft enige tegendruk uit te oefenen, omdat naarmate het jaar 1955 voort
schreed de spanningen in onze nationale economie steeds meer op de 
voorgrond begonnen te treden. Zo heeft zij geprobeerd de liquiditeit van 
het bedrijfsleven onder druk te zetten door op de kapitaalmarkt meer te 
lenen dan voor de financiering van haar uitgaven strikt noodzakelijk was 
en door een versnelde en vervroegde inning van de vennootschapsbelasting 
(het schot voor de boeg van oktober 1955). Veel effect sorteerde dit 
echter niet. 

Begin 1956 kwamen de alom noodzakelijk geachte loonsverhogingen 
tot stand, welke bij elka.aJ." ca. 10 % bedroegen. Daardoor gingen in onze 
nationale economie ook sterke inflatore impulsen van binnenlandse oor
sprong optreden. Aangezien de buitenlandse inflatore impulsen door de 
voortdurende internationale hoogconjunctuur bleven aanhouden, dreigde 
het economisch evenwicht in ons land in toenemende mate te worden 
verstoord. Naast de hiervoor vermelde loonstijging stegen in dat jaar 
de prijzen met 4 à 5 %, de consumptie met 7 %, de investeringen met 
25 %, de overheidsuitgaven met 12 %, terwijl daarentegen zowel het 
volume van de uitvoer als de industriële produktie met slechts 5 %, de 
arbeidsproduktiviteit met 3,6 % en het reële nationale inkomen met nog 
geen 3 % stegen. Tegelijkertijd onderging de begroting een verdere achter
uitgang en vertoonde deze een groot tekort. Dit alles resulteerde in een 
ernstige spanning op de arbeidsmarkt en een groot deficif op de betalings-
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balans. Het was duidelijk, dat onze nationale economie in ernstige mate 
was overspannen. Maatregelen konden dan ook niet uitblijven. Enkele 
maanden na de welvaartsloonronden vroeg de regering aan de S.E.R. 
advies over mogelijke maatregelen ter beperking van de nationale bestedin
gen. Dit advies, dat in november gereed kwam, leidde tot een aantal over
heidsmaatregelen (o.a. verhoging der belastingen en vermindering van 
overheidsuitgaven), welke in de loop van 1957 geleidelijk tot uitvoering 
kwamen. 

Het effect daarvan op de economische ontwikkeling was in 1957 nog 
betrekkelijk gering. Zowel de consumptie, als de investeringen en de over
heidsuitgaven bewogen zich nog op het hoge niveau van 1956. De over
besteding welke dientengevolge in 1957 nog aanwezig was, is op ruim 
f 1 milj. geschat. De betalingsbalans was dan ook nog steeds deficitair, 
terwijl de situatie op de geld- en kapitaalmarkt eveneens nog vrij precair 
is. Dit noopte de regering er toe bij het indienen van de begroting voor 
1958 enige nieuwe aanvullende maatregelen aan te kondigen, nl. verhoging 
van enkele belastingen enerzijds en verlaging van de uitgaven anderzijds. 
Inmiddels hebben zich de laatste maanden een aantal verschijnselen voor
gedaan die er op wijzen, dat een kentering bezig is zich te voltrekken. Zo 
is de spanning op de arbeidsmarkt merkbaar verminderd en vertoonde de 
betalingsbalans sinds augustus enige verbetering, welke tot uiting kwam in 
een wederom toegenomen goud- en deviezenvoorraad. 

Uit het voorgaande is veel lering te trekken. Het blijkt, dat ondanks 
alle goede bedoelingen er van een anti-cyclisch begrotingsbeleid in feite 
toch ternauwernood kan worden gesproken. De veranderingen in de con
junctuur hebben elkaar in de jaren 1950 t/m 1957 zo snel opgevolgd, dat 
de overheid met haar begrotingsbeleid telkens een slag achter was. De 
omslag in de betalingsbalans was, na de zo veel jaren aanhoudende econo
mische expansie, in 1956 veel krachtiger dan was voorzien. Daardoor 
moesten de welvaartsverhogende maatregelen van eind 1955 en begin 
1956 reeds eind 1956 door tegenmaatregelen worden gevolgd. Geen wonder 
dat sommigen van mening zijn, dat de overheid door haar begrotings
beleid in werkelijkheid de conjunctuurbeweging heeft versterkt in plaats 
van deze af te vlakken. In 1951 en 1952 heeft zij ongetwijfeld de recessie 
versterkt doordat de remmen gingen werken op het moment, dat de 
redenen daartoe eigenlijk reeds waren vervallen. Bovendien kan men 
zich afvragen of er toen niet te sterk geremd is, gezien de omvang van 
de omslag die volgde. Het kan evenmin worden ontkend, dat in 1956 
door de grootscheepse belastingverlagingen van september 1955 en de 
daarop gevolgde belangrijke loonsverhogingen de binnenlandse inflatore 
impulsen en daarmede het aanzwengelen van de hoogconjunctuur krachtig 
is gestimuleerd. 

De oorzaken van deze afwijkingen tussen theorie en praktijk liggen 
voor de hand. Enerzijds is de begroting een log en moeilijk hanteerbaar 
instrument om snelle conjunctuurveranderingen tijdig te kunnen volgen, 
terwijl anderzijds bij het vaststellen van het beleid allerlei andere over
wegingen, zowel van structurele als van politieke aard, een zo belang
rijke rol spelen, dat de conjuncturele aspecten van de begroting daardoor 
in het gedrang komen. Een belangrijke verlaging van de belastingen in 
een situatie van ongekende hoogconjunctuur, bijvoorbeeld, kan immers 



BEGROTINGSPOLITIEK EN NATIONALE WELVAART; VROEGER EN NU 65 

alleen worden verdedigd met een beroep op politieke noodzaak, doch niet 
onder verwijzing naar de kennis, die de economische wetenschap dienaan
gaande heeft bijeen gegaard. 

De moeilijke manoeuvreerbaarheid van de begroting wordt veroorzaakt 
doordat zowel de belastingontvangsten als de uitgaven niet snel aan ver
anderde conjuncturele omstandigheden kunnen worden aangepast. Welis
waar is er in de belastinginkomsten een zekere automatische aanpassing 
aanwezig doordat deze bij gelijk blijven van de tarieven met de ontwikke
ling van de conjunctuur automatisch op en neer gaan, doch het effect 
daarvan is te gering om er met succes een conjunctuur-temperende invloed 
van te kunnen verwachten. Daartoe zal ook een verandering in de tarieven 
of een relatieve verschuiving tussen de verschillende belastingen nodig 
zijn. Dit is des te meer noodzakelijk, omdat niet elke belasting evengoed 
bruikbaar is voor een snelle beïnvloeding van de conjunctuur. Dit alles 
vergt veel tijd omdat het meestal tijdrovend overleg met de volksvertegen
woordiging nodig maakt. Theoretisch gezien zou het voor de conjunctu
rele slagvaardigheid van de begroting daarom gewenst zijn indien de 
overheid met de belastingen zou kunnen manipuleren zonder de volksver
tegenwoordiging daar telkens eerst in te moeten kennen. Dit zou mogelijk 
zijn met behulp van machtigingswetten. Maar er is vermoedelijk geen 
enkele volksvertegenwoordiging ter wereld, die tot deze consequentie be
reid is. Daarvoor grijpen de belastingen te diep in het economisch en 
persoonlijk leven. Met de uitgaven ligt het al even moeilijk. Een groot deel 
van de uitgaven ligt min of meer vast en kan op korte termijn niet worden 
gewijzigd zonder de continuïteit van het beleid in verschillende opzichten 
aan te tasten. De ervaring heeft bovendien uitgewezen, dat het verhogen 
van de uitgaven heel wat gemakkelijker gaat dan het verlagen. De oor
zaken hiervan zijn zowel van politieke als van psychologische aard. Wan
neer de begroting en de economische situatie zich gunstig laten aanzien, 
zijn er altijd nog zoveel wensen te vervullen dat enige druk uit de volks
vertegenwoordiging de overheid gemakkelijk tot toegeven beweegt. Boven
dien schijnt het in tijden van hoogconjunctuur voor regering en volks
vertegenwoordiging psychologisch onmogelijk te zijn een begrotings
politiek te voeren die bij zulk een situatie past, d. w. z. een politiek van 
overschotten kweken op de begroting. Onder zulke omstandigheden 
schijnt een ieder van mening te zijn dat de koek van het nationale inkomen 
niet op kan. Wanneer daarentegen de omstandigheden tot inkrimping 
op de staatsuitgaven noodzaken, dan wordt er door de volksvertegen
woordiging wel krachtig op bezuiniging aangedrongen, maar tegelijkertijd 
acht deze het plotseling niet meer tot haar competentie te behoren, aan 
te geven op welke taken van de overheid dient te worden besnoeid. 
Wanneer de overheid vervolgens zekere beperkingen aanbrengt, blijken 
er echter altijd groeperingen in de volksvertegenwoordiging te zijn, die 
van mening zijn dat de overheid juist op de verkeerde posten heeft be
zuinigd en daarom trachten de regering onder druk te zetten om deze 
beperkingen weer ongedaan te maken. Het afgelopen jaar heeft hiervan 
enige treffende staaltjes te zien gegeven. 

Het voorgaande in aanmerking genomen leiden de ervaringen der 
laatste jaren zodoende tot de conclusie dat het conjuncturele aspect der 
begroting, ondanks alle goede bedoelingen, klaarblijkelijk zich eerst wer-
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kelijk in ieders belangstelling mag verheugen, wanneer de nood aan de 
man is, doch niet eerder. 

Voor de hantering van de begroting als conjunctuurpolitiek instrument 
is echter meer nodig dan een redelijk flexibele begroting en de voort
durende wil van regering en volksvertegenwoordiging, de conjuncturele 
situatie der nationale volkshuishouding in het begrotingsbeleid te verdis
ronteren. Het komt ook aan op een juiste timing en dosering van de 
wijzigingen in het begrotingsbeleid. Dit is een moeilijke zaak. Het be
tekent, dat men de vermoedelijke ontwikkeling van de nationale economie 
in de komende maanden moet trachten zo juist mogelijk te ramen. On
danks de aanwezigheid van een goed functionerend Centraal Planbureau 
is dit door de vele onzekerheden en onvoorspelbare elementen in het 
economisch leven nog steeds alleen met zekere, somtijds zelfs vrij grote, 
foutenmarges mogelijk. Daarom kan men de regering niet al te hard 
vallen wanneer het achteraf blijkt, dat bepaalde maatregelen niet het 
gewenste effect hebben gehad, omdat de economische ontwikkeling iets 
anders is geweest dan men .oorspronkelijk verwacht had. 

Gezien al deze, in zekere zin "technische" moeilijkheden, die vastzitten 
aan een anti-cyclische begrotingspolitiek is men al spoedig geneigd aan 
een dergelijke politiek elke betekenis te ontzeggen. Deze conclusie zou 
evenwel te ver gaan. De overheid heeft in deze tijd nu eenmaal een grote 
invloed op het economisch leven. Ook wanneer de overheid geen anti
cyclische politiek zou voeren, zou zij dientengevolge repercussies in de 
nationale economie veroorzaken. Een verantwoord overheidsbeleid vergt 
dan ook, dat daarmede terwille van de nationale welvaart terdege rekening 
wordt gehouden. Daarom is het nodig, dat men tracht aan de hiervoor 
vermelde bezwaren zoveel als bij onze democratische verhoudingen past 
tegemoet te komen. Daarvoor is evenwel in de eerste plaats vereist, dat 
niet alleen regering en volksvertegenwoordiging doch ook het N eder
landse volk in sterkere mate van het grote belang van de conjuncturele 
aspecten der begrotingspolitiek is doordrongen dan tot nog toe het geval 
is gebleken. Conjunctuur-politiek is werkelijk niet alleen maar een zaak 
van de overheid en de monetaire autoriteiten. Eerst dan zal het mogelijk 
zijn met betere resultaten dan in de laatste jaren het geval was, een anti
conjuncturele politiek te voeren. Het behoeft echter weinig betoog dat 
deze resultaten om de hiervoor genoemde redenen nimmer het ideale 
optimum zullen kunnen bereiken. Het zou van weinig realiteitsbesef ge
tuigen indien men zou menen dat dit wel het geval zou kunnen zijn. 

november 1957. 

* 
BOEKBESPREKING 

WILHELM WERTENBRUCH, Versuch einer kritischen Analyse 
der Rechtslehre Rudalf van Jherings. Walter de Gruy
ter en Co., Berlin 1955. 

De 1ge eeuw is voor wat betreft het denken over het recht een belang
rijke periode. In haar ontwikkelde zich dit denken in een vrij snel tempo 
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van schijnbaar het ene uiterste in het andere uiterste van het vaak roman
tisch idealisme tot een nogal vlak, naturalistisch georiënteerd positivisme. 

Daarbij nam de grote en invloedrijke Duitse denker Rudolf von Jhering 
een geheel eigen plaats in. 

Von Jhering werd in 1818 als telg van een oud juristengeslacht te Aurich 
in Oost-Friesland geboren en overleed in 1885 te Göttinge.n. 

Zijn leven overspande dus een zeer belangrijk deel van de vorige eeuw. 
En het bijzondere is, dat hij zelf vrijwel geheet het genoemde ontwikkelings
proces in het rechtsdenken heeft meegemaakt. Hij begon nl. als aanhanger 
van de Historische School in de rechtswetenschap - al heeft hij haar 
ideeën nooit zonder reserve kunnen aanvaarden - en eindigde als een 
onvervalst, naturalistisch georiënteerd positivist. 

Het boekje dat wij hier te bespreke.n hebben, houdt zich - in onder
scheiding van hetgeen wij op grond van de titel zouden kunnen verwach
ten - in het bijzonder bezig met de laatste positivistische phase in Von 
Jherings denken, zoals deze met name is belichaamd in zijn tweedelig 
Der Zweck im Recht. 

De grond, welke de schrijver voor deze beperking aanvoert, is dat in 
deze periode "wenigstens die Grundprinzipien als aufgeklärt und abge
schlossen erscheinen. Die Wandlungen bis dahin können dann höchstens 
noch für die Erläuterung der zuletzt aufgefundenen Erkenntnisse von Inte
resse sein" (blz. 2). 

Wij hebben in het onderhavige boekje te maken met een typisch rechts
wijsgerige studie. 

Daarom kan de vraag gesteld, of het wel voor een bespreking in een blad 
als het onze in aanmerking komt. 

Daar staat tegenover, dat rechts- en staatsleer meestal zeer nauw aan 
elkaar verbonden zijn. Dat blijkt ook nu weer. Aan Von Jherings beschou
wingen over het recht zijn belangrijke consequenties voor zijn staatsleer 
verbonden. 

De stof welke wordt behandeld is niet gemakkelijk. Voor een werkelijke 
beheersing daarvan is gedegen inspanning vereist. Des te meer valt het 
in de schrijver te prijzen, dat hij ons zulk een duidelijk, systematisch en 
boeiend betoog heeft kunnen geven. 

Het boeiende van het onderhavige werkje is met name ook hierin ge
legen, dat Wertenbruch de ontwikkeling van het rechts denken van Von 
Jhering plaatst in het bredere kader van de ontwikkeling van zijn persoon
lijkheid met haar menselijke entourage. 

In zijn laatste periode legde Von Jhering - in onderscheiding van de 
aanhangers van de Historische School met hun vaak quietistische inslag -
de volle nadruk op de wil van de mens. Terwijl de bekende Descartes als 
stelling had "Cogito, ergo sum" (ik denk, dus ben ik), heeft Von Jhering 
de regel "V 010, ergo sum" (ik wil, dus ben ik) tot de zijne gemaakt. De 
wil is voor hem de "prima causa", de eerste oorzaak van alle dingen 
(blz. 25). 

Deze wil richt zich dan op bepaalde belangen (Interessen). Zonder zulke 
belangen is het menselijk handelen niet te denken. 

Deze belangen worden vervolgens tegen elkaar afgewogen, waarbij er 
één als het belangrijkste uitkomt. De wil gaat zich dan in meer actieve 
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zin op dit afzonderlijk belang richten en dientengevolge wordt dit belang 
tot doel (Zweck). Daarmede wordt toch het doel tot causa van elke wils
activiteit, echter niet tot causa prima, maar tot causa finalis. 

De latente wil in de mens wordt door het doel tot actieve wil. 
Zo cirkelt bij von Jhering in de grond alles om de individuele mens. 
De afzonderlijke belangen hebben zich volgens hem evenwel op grond 

van doelmatigheid met elkaar verbonden tot een collectief belang en zo 
zijn de maatschappij en de staat ontstaan. 

Oük deze instellingen hebben een latente wil, die op zijn beurt na af
weging van verschillende belangen zich een doel stelt. 

De staat is zo in de gelegenheid recht te bestellen als resultaat van een 
gemeenschappelijke menselijke wil, die op één of andere wijze uit de be
langenstrijd der individuën gegroeid is. 

De eigenlijke basis voor het recht wordt volgens Von Jhering dus ge
legd door de staat. Het komt er daarbij op aan een en ander zo te organi
seren, dat een vergrijp aan de belangen van de gemeenschap als nadelig 
voor de enkeling wordt ervaren. Het creëren van deze "rechtsorde" is het 
primaire doel van de staat. Op dit doel richt zich zijn wil (blz. 34). 

Daarbij spreekt Von Jhering, aldus Wertenbruch, in het algemeen niet 
zonder meer van staatswil, doch van de machtswil van de staat of van 
de staatsmacht, waarmede expliciet de overal bij Von Jhering in het ver
borgene werkzame begrippen van macht en dwang naar voren komen. Zo 
komt Von Jhering tot de stelling, dat het recht resulteert uit de macht 
van de sterkste. De enkeling verdwijnt daarmede tenvolle achter de staats
macht. De maatstaf voor het recht is niet de absolute van de waarheid, 
maar de relatieve van het doel (Zweck) (blz. 35). 

Zo komt Von Jhering tot deze formulering, dat het recht is het geheel 
van de door middel van uiterlijke dwang door de staatsmacht verzekerde 
levensvoorwaarden der maatschappij in de ruimste zin van het woord (blz. 
37). Het recht wordt tot middel ter garantie van het bestaan der maat
schappij, tot de welbegrepen politiek van de macht. 

De taak die Von Jhering zich in zijn Der Zweck im Recht stelt, is de 
algemene doeleinden der wetgeving op te sporen, d. w. z. als het ware een 
samenvattende "ratio legis" te geven, waarbij hij dan voor alles inductief te 
werk wil gaan. Juist recht kan nog slechts zijn, wat doelmatig schijnt, 
wat derhalve de belangen van de enkeling en de maatschappij dient 
(blz. 42). 

In dit alles gaat het voortaan evenwel - hetzij nogmaals gezegd - bij 
Von Jhering om de wil van de staat of de maatschappij, waarbij aan de 
eerste de voorrang toekomt. "Der Staat ist die alleinige QueUe des Rechts" 
(Der Zweck im Recht, Band I, blz. 320; geciteerd door Wertenbruch, 
blz. 50). Zelfs wordt Von Jhering verleid tot de uitspraak, dat het individu 
slechts een atoom der maatschappij, een nietig onderdeel binnen de staats
machine is (blz. 52). 

Von Jhering gebruikt hier zuiver mechanistische beelden. En dit is niet 
toevallig, aangezien zijn gehele denken door een mechanistische grond
tendentie wordt bepaald. Volgens hem wordt de wil van de enkele mens 
nl. beheerst door de wil der natuur. Zo draagt de ontwikkeling van de 
enkeling tot de collectiviteit maatschappij of staat voor hem een natuur
noodzakelijk karakter (blz. 49 en 31). 
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Bij Von Jhering wordt de autonomie van de individuele mens op deze 
wijze vervangen door die van de staat. Hij ziet daarin een duidelijke over
eenkomst met de dierenwereld, waar ook het dier in het belang van de 
soort werkzaam is (blz. 51). 

In dit alles blijft echter de egocentrische lijn doorlopen. De mens, hetzij 
als afzonderlijk wezen, hetzij als collectief verschijnsel, blijft het middel
punt van Von Jherings denken. 

Daarbij dient nog aangetekend, dat de mens zich in de afweging van de 
verschillende belangen niet laat leiden door rationele motieven, doch zuiver 
door natuurlijke driften, evenals de dieren. Het recht is - en daarmede 
geeft Von Jhering een variant op de reeds boven vermelde definitie - de 
juridische verzekering van het genot (57). Zelfs de moraal is voor Von 
Jhering een hogere vorm van egoïsme: het egoïsme van de maatschappij. 
Iedere menselijke handeling wordt bepaald door de drang tot zelfhand
having van de enkeling of van de collectiviteit. Deze drang wordt telkens 
door de wil van de natuur aangewakkerd. Zelfs de zelfverloochening is 
een product van het egoïsme. Zij is een bijzonder geval van het welbe
grepen eigenbelang (blz. 60). Door de scherpe concurrentie van de be
langen komt juist echter als vanzelf het evenwicht in de maatschappij tot 
stand (blz. 65). 

Zo lopen bij Von Jhering individualisme en collectivisme voortdurend 
door elkaar. 

Beslissend is echter, dat - geheel in de lijn, zoals hierboven reeds aan
gegeven - de staat de collectieve vertegenwoordiger blijft van de welbe
grepen afzonderlijke belangen. Het individu offert eerst een deel van zijn 
mogelijkheden op, omdat het weet, dat de verdere toekomst dit offer 
materiëel rechtvaardigen zal. 

Aan het staatsabsolutisme is op deze wijze niet meer te ontkomen. 
"Wenn das Individuum nicht mehr "mitliäuft", dann bewegt sich die 
Maschine auch ohne oder gegen seinen Willen. Sie geht in ihrem Lauf 
über den einzelnen hinweg" (blz. 71). In feite wordt de staatswil, gelijk 
deze zijn uitdrukking vindt in de door de staat gewilde "rechtsorde", onaf
hankelijk van de levensvoorwaarden der maatschappij, tot een allen bin
dende wet. 

Daarmede wordt voor Von Jhering de dwang tot het wezenlijk moment 
van het recht (blz. 77 /8). De macht wordt tot de moeder van het recht 
alsook van de zedelijkheid (blz. 80). 

En daarmede staat het positivisme in al zijn naaktheid voor ons (blz. 84). 
"Die Tatsache wird zur "Wirklichkeit" durch die Einwirkungen der Ge
walt. Der Kreis wird dann geschlossen durch die Feststellung, dasz das 
vom Staat gesetzte Recht sich "realisieren" müsse. Das kann aber nur 
bedeuten, dass die Macht der Tatsachen dem Recht die letzte Weihe gibt. 
N ur das ist Recht, was sich realisiert, - was sich aber nicht realisiert, 
ist kein Recht!" (blz. 90). 

Het valt te verstaan, dat Wertenbruch zich vanuit zijn christelijke levens
overtuiging - volgens welke het recht is "Ausdruck der göttlichen Ge
rechtigkeit und als ihr Abglanz ein Geschenk für den Menschen" (blz. 
106) - scherp tegen Von Jherings gedachtengang verzet. 

Het grote bezwaar van Wertenbruch tegen Von Jhering is, dat hij het 
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recht geen enkele transcendente fundering geeft. "So blieb auch sein 
Rechtsbegriff ein rein we1tlich verwurzelter Begriff. Eine metaphysische 
Spitze, die aus der Relativität herausgeführt hätte, ist nicht vorhanden" 
(blz. 112). 

Von Jhering volgt veeleer een tegengestelde weg. Hij trekt juist God 
naar beneden naar het menselijk vlak, inzoverre hij in God op gelijke wijze 
als in de mens een latente wil aanwezig acht, die daar als oorspronkelijke, 
naturalistisch verstane drijfveer werkzaam is. Wertenbruch constateert hier 
een materialistisch pantheïsme (blz. 48). 

Dit naturalisme wordt door Wertenbruch uitdrukkelijk bestreden. De 
aaneensluiting van de mensen tot staten vindt niet zijn grond in de natuur, 
zoals Von Jhering deze verstaat, doch in Gods wil. Daarom is er organische 
en niet een mechanische opbouw van de staat. Het primaat komt dan ook 
volgens Wertenbruch - onder verwijzing naar Schillings Katholische 
Sozialethik - aan de enkeling toe, omdat deze historisch vroeger en geeste
lijk gezien eerder dan de staat is. Daarom is het doel van de staat vooral 
gelegen in de verwerkelijking van de sociale gerechtigheid (blz. 53). 

Onze schrijver verwijt Von Jhering, dat deze zich er enerzijds op ver
heft zich tot de positieve feiten te beperken, doch anderzijds miskent het 
eenvoudige feit - hetwelk wij uit ervaring kennen -, dat de mens zich in 
zijn handelingen niet zonder meer door blinde driften laat leiden, doch in 
vrijheid beslist. Daarom geldt ook, aldus Wertenbruch, de regel: geen 
straf zonder schuld (blz. 63). Wanneer de geest zonder meer geloochend 
wordt, betekent dit de ondergang van iedere zedelijke orde. Zonder vrije 
persoonlijkheden blijft er nog wel plaats voor een psychologie, doch niet 
voor een ethiek (blz. 64). 

Daar komt bij, dat Von Jhering nergens duidelijk zegt, wat hij eigenlijk 
onder de afweging van belangen verstaat. De vraag, hoe tenslotte uit 
deze afweging het doel ontstaat, beantwoordt hij niet (blz. 68/9). Evenmin 
geeft hij, aldus Wertenbruch, een verklaring, hoe het kan komen tot een 
overdracht van de behartiging van de belangen van de enkeling aan de 
staat (blz. 72). 

Voorts doet Wertenbruch een scherpe aanval op Von Jherings stelling, 
dat de dwang een wezenlijk, zo niet het wezenlijk element van het recht 
is. De dwang, zo is zijn mening, is op zijn hoogst een begeleidend ver
schijnsel, dat echter met de inhoud van het rechtsbegrip niets heeft te 
maken. Met behulp van de dwang of het geweld kan men nl. geen recht 
scheppen, "denn aus dem Kampf zweier negativer Elemente, nämlich des 
Unrechts und der Gewalt, kann sich nun einmal nichts positives ergeben ... 
die Gewalt allein tendiert immer zur Willkür, das hei sst zum Unrecht." 
(blz. 81). 

Er moet, aldus Wertenbruch, een vredesorde in de wereld zijn. Of deze 
orde door de familie, de sibbe, de staat of de maatschappij gegarandeerd 
wordt, is onverschillig. Dit is in sterke mate afhankelijk van de historische 
ontwikkeling. Deze drager van de macht schept echter het recht niet, maar 
garandeert slechts een tijdloos recht, dat door de schepper van het heelal 
in zijn oneindige wijsheid gewild is. De vertegenwoordigers van het posi
tivisme leggen juist steeds zo de nadruk op de macht, omdat zij slechts 
de mens en de aardse wereld zien en daarbij de geest en zijn universeel 
ordenende kracht boven de "feitelijke" werkelijkheid uit het oog verliezen 
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(blz. 83/4). De wet is juist niet een pure, door dwang te handhaven regel, 
doch een eis der rede, die zich in de eerste plaats tot het plichtsgevoel en 
het geweten van de enkeling richt en een beroep doet op deze enkeling 
als vrij schepsel (blz. 85). 

Wij moeten, aldus Wertenbruch, onderscheiden tussen de "lex divina" 
(goddelijke wet), de "lex naturalis" (de natuurwet) en de "lex positiva" 
(de positieve wet). 

De "lex naturalis" geeft ons de algemene, natuurrechtelijke beginselen, 
die uit de verschijningsvormen en organische verbanden van deze we
reld geëxtraheerd moeten worden. Wij hebben hier niet te maken met 
dat recht dat door toedoen van de mens ontstaat" maar met dat recht 
dat onmiddellijk met de menselijke natuur en haar ordeningen gegeven 
is (blz. 107). Von Jhering zou, aldus onze criticus, vanzelf op deze 
natuurrechtelijke beginselen gestoten zijn, indien hij bij het zoeken naar 
de bovengenoemde "ratio legis" een meeromvattend uitgangspunt had 
gehad. 

Deze natuurrechtelijke normen behoeven voor haar realisering geen 
dwang, want zij kunnen niet ondergaan, ook niet wanneer geen mens haar 
respecteert (blz. 107/8). 

Behalve deze "lex naturalis" is er echter ook de "lex positiva". Volgens 
Wertenbruch geeft dit positieve recht een nadere bepaling aan het natuur
recht in verband met de eisen van de praktijk en in verband met het feit 
dat het natuurrecht niet voldoende aardse sanctie bezit (blz. 109). 

In deze laatste gedachtengang openbaart Wertenbruch zijn nauwe ver
wantschap met het rooms-scholastisch denken. 

Hier raken wij trouwens het voornaamste punt, waarop wij critiek op 
de schrijver menen te moeten oefenen. 

De opvatting nl., dat er een eeuwig natuurrecht zou zijn, dat onafhan
kelijk van 's mensen toedoen gelding zou hebben, lijkt ons niet houdbaar. 
In het actuele rechtsleven naar zijn normzijde hebben wij immers steeds 
te maken met de rechtsvormen en rechtsvormers of competente organen. 
Dit is niet alleen waar voor de staat, maar ook voor het gezin, het bedrijf, 
de school, de kerk, het vrije maatschappelijk verkeer, enz. Zo gezien is 
alle recht inderdaad positief recht (zie voor deze stelling tevens onze be
spreking van prof. mr. W. ]. A. J. Duynstee's boekje Over Recht en Ge
rechtigheid in Anti-Revolutionaire Staatkunde, 27e jrg. (1957), nr. 4, blz. 
136 e.v.v.) en onze inleiding over de vraag Komt aan de historische ont
wikk'eling een normatieve betekenis toe voor het proces der rec.htsvor
ming?', Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts, 
XXXXII (eerste gedeelte), 1957, blz. 22/3). De fout van het positivisme is 
niet, dat het leert, dat alle recht positief recht is, doch dat het alleen 
aandacht heeft voor de rechtsvormen zonder zich op enigerlei wijze te 
bezinnen op de materiële rechtsbeginselen die aan elke positieve rechts
orde ten grondslag liggen, zelfs eigenlijk het bestaan van zulke constante 
rechtsbeginselen ontkent. 

Deze critiek kan ons er echter niet van weerhouden onze grote waar
dering voor het werk van Wertenbruch uit te spreken. 

Op zeer scherpe wijze heeft de schrijver het denken van Von Jhering in 
zijn laatste phase geanalyseerd en daarbij tevens duidelijk aangetoond, hoe 
achter het schijnbaar zuiver positieve denken van de Duitse rechtsgeleerde 
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voortdurend een voor-theoretische positiekeuze en geesteshouding, nl. die 
van het 1ge-eeuwse naturalistisch positivisme werkzaam is. 

Als zodanig is het boekje van Wertenbruch een duidelijk bewijs van 
de betekenis van het voortdurend samengaan van de immanente en de 
transcendentale critiek in het wetenschappelijk denken. 

Om deze reden bevelen wij het van harte aan de vakkundigen ter 
lezing aan. J. D. DENGERINK. 

G. PUCHINGER PHIL. DRS., Hongarije' s opstand en N eder
landse universiteit. Rede uitgesproken in het Groot
Auditorium der Rijksuniversiteit van Utrecht ter her
denk~ng van de Hongaarse opstand van november 
1956. Uitg. Boekhandel H. de Vroede, Utrecht, 1957. 
Prijs f 1.-. 

Het was geen eenvoudige taak, waartoe drs. Puchinger werd geroepen, 
toen hij op 4 november 1957 in de aula van de Utrechtse universiteit een 
woord moest spreken ter herdenking van de Hongaarse opstand in novem
ber 1956. Allereerst omdat juist deze herdenking geschaad had kunnen 
worden door het gelegenheidswoord. In de tweede plaats omdat men 
binnen het kader van de openbare universiteiten en hogescholen niet altijd 
aan het gevaar ontkomt àf een partij woord te spreken Of eigen over
tuiging te verzaken. Naar ons gevoelen is de spreker aan beide gevaren 
ontkomen. 

De misdaad begaan aan Hongarije heeft hij geplaatst binnen de proble
matiek van deze tijd en in het bijzonder binnen die van Oost-Europa. In 
deze rede wordt niet slechts geprotesteerd, doch tevens wordt erkend, 
dat West-Europa en Amerika in veel hebben gefaald. 

Aan het slot van zijn rede geeft de spreker een indringend getuigenis 
omtrent het fundament van alle bestaan en richt hij zich tot zijn gehoor 
met de vraag van de Heidelbergse Catechismus: welke is Uw enige 
troost, beide in leven en sterven? 

Tegenover het onrecht van deze wereld plaatst de spreker de zin
spreuk van de Utrechtse universiteit: Sol I ustitiae Illustra Nos, zonne 
der gerechtigheid, beschijn ons, ten aanzien van welke spreuk hij onder
streept dat deze aan de Bijbel is ontleend. J. H. P. 

* 
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Onder de vele verwijten, die door vriend en vijand op onze partij en 
haar politiek worden uitgebracht, is dat van secularisatie wel het ernstigste. 
Onder secularisatie dient hier te worden verstaan de zonde, waarvoor 
Paulus waarschuwt in Romeinen 12 : 2: En wordt niet gelijkvormig 
aan deze wereld. Volgens dit woord is secularisatie of verwereldlijking 
niet een zaak van uiterlijk gedrag alleen, maar veeleer van innerlijke, gees
telijke levensinstelling. De tekst is ook te vertalen: wordt niet ingevoegd 
in het schema dezer wereld. Deze wereld (dat is: de wereld, die de 
verdorvenheid door de zonde uitdraagt, tegenover de toekomende wereld, 
het koninkrijk der hemelen) heeft een schema. Zij heeft een levenshouding, 
die systematisch en consequent in elkaar zit. Men vindt in haar maar niet 
een samenraapsel van allerlei goddeloze gedachten en uitingen, maar "there 
is same system in her madness": er is een beginsel, een wortel, waaruit 
zij leeft, waardoor zij wordt beheerst en gestuwd. Ernstig waarschuwt 
Paulus tegen dit systeem, tegen deze levenswortel, of liever: wortel des 
doods. Hiertegenover moet komen: een hervorming door de vernieuwing 
van uw denken, een geestelijke wedergeboorte en bekering, een nieuw en 
heilig schema, geleerd door de Heilige Geest. 

Secularisatie in een christelijke partij, die uit de Heilige Schrift wil 
leven, kan niet anders zijn dan een dodelijk gevaat. Zouden wij werkelijk 
verwereldlijken, dan is onze partij gedoemd te veró.wijnen. Van gebed en 
hoop voor de toekomst zou dan geen sprake kunnen zijn: de gronden 
ervoor zouden gaan ontbreken. 

Intussen is het heel gemakkelijk het verwijt van secularisatie tot ons 
te richten, maar het blijkt veel moeilijker met dttidelijke argumenten aan 
te tonen, waarin deze verwereldlijking nu wel gelegen is. De verschillende 
kritieken lopen dienaangaande nogal uiteen. 

Op zichzelf is dit geen wonder! Juist omdat het gaat om een geestelijke 
levensinstelling, zal het altijd zeer moeilijk zijn om met concrete feiten 
hier overtuigd te spreken. Het is wel gemakkelijk om de ogen te sluiten 
voor de realiteit en dan z.g. flinke woorden te zeggen. Dat alles niet meer 
is zoals vroeger, weten we wel, maar is hierin sprake van geestelijke achter
uitgang? Kunnen we niet gemakkelijk het verleden idealiseren, alsof in 
de dagen van de schoolstrijd allen één gedegen Gideonsbende vormden? 
Kunnen we niet schijnbaar principieel, maar feitelijk zeer kortzichtig, de 
noodzaak van elk politiek compromis als verloochening van het beginsel 
aan de kaak stellen? Kunnen we niet zeer eenzijdig de Schrift laten spreken 
en daarbij verdere (ook Schriftuurlijke) wijsheid verwaarlozen? Wie kritiek 
levert, doet goed, vooreerst zijn eigen kritiek onder kritiek te nemen. 
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Hiermee wordt een gesprek over al of niet verwereldlijken van de partij 
niet eenvoudiger. Vooral het feit, dat politiek inzicht steeds meer een ver
gaande specialisatie vereist, waardoor de mogelijkheid van oppervlakkig 
(ver-)oordelen groot is, moet ons hier waarschuwen. 

Maar hoezeer ook de voorzichtigheid moet worden betracht, de nood
zakelijkheid van een gesprek over deze materie is hiermee allerminst ont
kend. Wij mogen dit niet laten liggen. Zelfonderzoek blijft geboden, ook 
voor een partij. Terwille van de onderlinge band tussen de leden, welke, 
als het goed zal zijn, een geloofsband moet zijn. Terwille van de vrijmoe
digheid, waarmee we overtuigd lid van de partij moeten zijn. 

In dit artikel moge vragenderwijs worden nagegaan, of er factoren 
kunnen zijn, die het gevaar van verwereldlijking acuut maken. 

1. Waarachtig christelijke politiek zal, bij het licht van de Godsopen
baring, de eigen taak zien in het "dienaresse Gods" zijn van de overheid. 
Het gaat er om, dat de overheid Gods regiment in Gods Naam uitoefent 
over het toevertrouwde volk. De term "gerechtigheid" wil aan dit inzicht 
uitdrukking geven. 

In de eerste decennia van de partij was dit duidelijk. De school was 
het grote punt, waarom gestreden werd. Duidelijk zagen zij, die hun doop
belofte ernstig namen, wat hun taak was en waarom machtsbundeling in 
een christelijke partij geboden was. Een christelijke school was een uiter
mate christelijke zaak. Een zaak, om er biddend offers voor te brengen. 
Een zaak van geloof dus. 

Intussen is die fase van de schoolstrijd geëindigd. Andere politieke 
problemen hebben zich op de voorgrond gedrongen, met name de sociale 
en economische vraagstukken. Dat ook volgens o.nze partijleiding hier het 
zwaartepunt van de huidige politiek ligt, is wel gebleken bij de kabinets
formatie van 1952, toen door ons uitdrukkelijk het dilemma is gesteld: 
of geen deelneming aan de regering, of deelneming maar dan door een 
zetel in de sociaal-economische sector. Zonder een zetel in deze sector 
meenden we, dat we zonder wezenlijke invloed op het belangrijkste deel 
van het regeerbeleid zouden blijven. 

Maar het is geen wonder, dat daarmee het antwoord op de vraag: wat 
is op dit gebied nu echt "christelijk"?, niet gemakkelijker is geworden. 
V oor de school moesten offers worden gebracht; het ging daarbij om een 
zuiver geestelijk doel. Maar economie is in zekere zin het tegenovergestelde 
van offerande: de materie speelt daarbij een veel groter rol. 

We zullen deze frontverandering hebben te aanvaarden. De loop der 
tijden dringt haar aan ons op. En op zichzelf behoeft dit in 't geheel niet 
een secularisatie-proces op te roepen. 

Maar de dingen en ook de mensen staan nu eenmaal niet "op zichzelf". 
En dan komt hier met name naar voren, dat het voor elk mens nu een
maal erg moeilijk is, om godzalig over financiën en handel te spreken. 
Natuurlijk: het achtste gebod staat even goed in de Wet Gods als het 
eerste gebod. De vervulling van beide is de waarachtige christelijke liefde. 
Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. We zijn en blijven geen 
ideale, maar zondige mensen. 

En nu dreigt hier het gevaar van secularisatie. We gaan dan de politiek 
onderbrengen in de belangen-sfeer. De partijen worden belangenpartijen. 
"Gerechtigheid" verliest dan haar diepe, bijbelse zin. Het is niet meer de 
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aanduiding van de heerschappij Gods over het leven, waaraan grote zegen 
en rijke vrede is verbonden, maar het wordt zoveel als: een strikt eerlijke 
verdeling van inkomsten en bezit, van vergunningen en subsidiën. Het 
heeft slechts stoffelijke, materiële belangen. Dat het in de politiek ook 
gaat om geestelijke vrijheden, wordt zo spoedig vergeten. 

Zulk een (on-)geestelijke levenshouding betekent een capitulatie voor 
het materialisme. De taak en betekenis van de overheid wordt versmald. 
Politiek is dan uitsluitend belangen-politiek. Bij de stembusstrijd wordt 
het een tegen elkaar opbieden door de partijen: wie levert ons de meeste 
woningen, wie verlaagt de melkprijs, wie bezorgt ons de grootste subsidiën. 
Allemaal dingen, die zonder enige twijfel van groot belang zijn. Maar 
die, als zij de enige politieke argumenten gaan vormen, een gevaarlijke 
verschraling van het politiek geweten der natie tot gevolg hebben. 

Dit zou inderdaad een ernstige verwereldlijking betekenen: het schema 
van deze wereld heeft er altijd zo uitgezien. Brood en spelen! 

2. Zeer .nauw aan het bovengenoemde verbonden is het gevaar, dat 
men onze partij gaat zien als een partij van een bepaalde maatschappelijke 
klasse. Als de partij van de kleine middenstanders bijvoorbeeld. En wee 
ons, als onze bewindslieden dan de toom van zo'n klasse opwekken: dat 
zal de partij stemmen kosten! 

Dit moet dan natuurlijk worden gecompenseerd door bij de verkiezingen 
kandidaten te stellen uit zo veel mogelijk uiteenlopende groepen: uit de 
middenstand, uit de arbeidersorganisatie, uit de ambtenaren wereld enz. 

Nu zal niemand ontkennen, dat de huidige politieke arbeid om specia
listen roept: mensen, die de stof, welke aan de orde komt, geheel "door" 
hebben. En waar zal men die beter kunnen vinden dan in bestaande orga
nisaties, die reeds hun specialisten hebben? Daartegen is niet het minste 
bezwaar. 

Maar het komt toch heel anders te liggen, als zulke kandidaten moeten 
dienen om zoveel mogelijk stemmen te trekken door met hun positie te 
speculeren op het groeps-egoïsme. Indien zulk een kandidaat echter lid 
wordt van een overheidscollege, is hij niet de spreekbuis van een bepaalde 
klasse, maar geroepen om de "stem Gods" te laten horen "in der gerechtig
heid". En dus desnoods bereid om onrechtvaardige eisen van "eigen" groep 
in te tomen of tegen te spreken. 

Een christelijke partij maakt andere doorsneden door het volk. De 
door God gestelde antithese ligt anders. Christelijke politiek zal waarlijk 
nationale politiek willen zijn, het ganse volk geestelijk en stoffelijk ten 
baat. Ook hier staat het "schema van deze wereld" tegenover het schema 
van het geloof. De klassenstrijd is nog lang niet dood, de klassenstrijdsidee 
ook nog niet. 

3. Ongetwijfeld wordt het gevaar van secularisatie bevorderd door de 
vertechnisering van de politiek. De politieke vraagstukken worden zo inge
wikkeld, dat slechts enkelen volledig kunnen meedoen. Het volgen van 
de politieke strijd vraagt een interesse, die men tegenwoordig (en ook 
vroeger) .niet kan opbrengen. Met het gevolg, dat alle belangstelling ver
slapt. Iedereen is voor een zo groot mogelijk aantal woningen per jaar. 
Of dat nu overheidswoningen of particuliere bouw moet zijn, is een vraag
stuk, dat "ze" maar moeten uitzoeken. Als die woningen er maar komen! 
De rest is onbelangrijk. 
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Dit gebrek aan principiële kennis en belangstelling wordt sterk in de 
hand gewerkt door de grote afstand, die er is tussen een eenvoudig be
ginsel en de toepassing ervan in de praktijk. Op deze manier "zien" we 
het koninkrijk Gods niet meer op politiek gebied. En dan wordt het gebed 
niet eenvoudiger. We zijn veel meer kijkers dan medestrijders, voor zover 
er althans nog iets te zien, te onderscheiden valt. 

4. Politiek is de kunst van het mogelijke. We staan nu eenmaal voor 
het feit, dat niemand zijn idealen ten volle kan uitleven. De machtsver
houdingen in binnen- en buitenland staan niemand toe volledig zijn gang 
te gaan. En daarmee staan we voor de noodzakelijkheid van het com
promis. Ook tegenwoordig (men denke aan vele suggesties, gedaan na 
de verkiezingen van 1956) vinden velen het toch voor een principiële 
partij maar zeer bedenkelijk, samen met socialisten in één kabinet te zitten. 

Voor een buitenstaander is er dan ook een merkwaardige tegenstelling 
tussen de felheid, waarmee in de verkiezingsstrijd de partijen elkaar be
kampen, en de rust daarna, als binnenkamers wOl'dt uitgemaakt hoe men 
verder zal samenwerken. En als dan het resultaat is een samenwerking 
met hen, die men zo fel heeft aangevallen, dan lijkt dit verwonderlijk. 

Hoe gemakkelijk is het hier, als stuurman aan de wal een "principieel 
geluid" te doen horen en alle samenwerking af te wijzen; op oppositie 
aan te dringen als men niet volledig zijn zin krijgt. Lijkt het niet of met 
de heilige beginselen een koehandel wordt gedreven, die ontoelaatbaar is? 

Hier staat elke politicus tussen twee vuren. Enerzijds is er de verant
woordelijkheid tegenover God, zowel voor hetgeen men doet als voor 
hetgeen men niet doet. In de oppositie staan en de regeertaak aan anderen 
overlaten is ook iets dat men moet aandurven! Anderzijds is een com
promis altijd een pijnlijke zaak. Te moeten erkennen, dat een heilige 
roeping voorlopig niet kan worden gevolgd, is voor een godvrezend hart 
bijna onverteerbaar. 

En ook hier dreigt secularisatie. Niet daarin, dat er compromissen 
moeten worden gesloten. Dat is onontkoombaar. Ook hier zal het weer 
aan de mannen van de praktijk moeten worden overgelaten, wanneer de 
grens is bereikt. Daarover zal in schier elke concrete situatie verschillend 
worden gedacht. Maar het grote gevaar zit hierin, dat men zo aan het 
compromis gewend raakt, dat de pijn ervan niet meer wordt gevoeld. 

Op deze manier wordt het beginsel een vlag, die alleen in de verkiezings
tijd wordt gezwaaid en nu en dan in de persdebatten. 

Het is niet de bedoeling te beweren, dat met het bovenstaande nu reeds 
voorbeelden van bestaande verwereldlijking kunnen worden geconstateerd. 
Men moet voorzichtig en eerlijk zijn in het beoordelen van een geestelijke 
situatie. Maar wel meen ik te mogen zeggen, dat bovenstaande zaken een 
klim<Iat scheppen, waarin het schema dezer wereld zich ook aan ons volk 
opdringen kan. Onmerkbaar verandert de mentaliteit. Langzamerhand 
verdwijnen de argumenten, ontleend aan het Koninkrijk Gods, naar de 
achtergrond. 

Ik denk aan de Benelux. Alweer: het is een kwestie van vakmanschap 
om de voor- en nadelen van een sterkere band tussen de Benelux-landen 
af te wegen. Toch zou ik de vraag willen stellen, of er in onze eigen 
pers voldoende is gesproken over de betekenis van de Benelux-pacten voor 
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de geestelijke beïnvloeding van de betrokken volken onderling. Wordt 
onze positie als protestantse natie hier niet prijs gegeven? Verdrinken wij 
straks niet in een samenleving, waarin voor de antirevolutionaire begin
selen geen plaats meer is? West-Europa moge een culturele eenheid vor
men, en een economische eenheid moge zeer gewenst zijn, maar een 
geestelijke eenheid vormt West-Europa niet! 

Ik zeg niet, dat ik tegen de Benelux bezwaar heb. Maar de argumen
tatie over deze materie, ook in eigen kring, kan me niet voldoen. 

Het zal voor onze partij van het grootste belang zijn naar binnen en 
buiten de grote tegenstelling tussen het Koninkrijk der hemelen en het 
komende rijk van de anti-christus weer te laten zien. Al wordt van de 
zijde van de "doorbraak" nog zo vaak gezegd, dat dit hoogmoedig, opper
vlakkig, ja zelfs onbijbels is, we moeten toch durven zeggen: we willen 
niet anders zijn en mogen niet anders zijn dan de partij van de levende 
God. Dat is niet een roemen op ons kunnen, op onze vroomheid of recht
schapenheid, het is eenvoudig onze roeping. Die roeping bezorgt ons 
veel meer zelfkritiek dan de felste kritiek van buiten. Maar dat hebben 
we dan met elke christen gemeen. Dan is het ook geen vlag, die een 
bepaalde puur-menselijke lading moet dekken, dan is politiek bedrijven 
niets minder dan gehoorzaamheid aan God om Zijn dienst op politiek 
terrein te verrichten. Voor holle wooT'den mogen we worden bewaard. 
Voor hoge woorden niet. 

Hier is een nieuwe taak voor de voorlichting naar binnen. De afstand 
tussen beginsel en praktijk moet weer overzichtelijk worden. Het lijkt 
mij een levensbelang voor onze partij, dat ons volk, ons partij-volk, ons 
volk dat christelijk denken wil, te zien krijgt, dat het ook in de politieke 
strijd van heden werkelijk gaat om de opdrachten, die God in zijn Woord 
ons geeft. 

Die voorlichting kan alleen gegeven worden door hen, die "er in 
zitten". Politiek is geen dilettanten-werk. Politieke voorlichting ook niet. 
Want daarmee verzwakt het politieke oordeel, het politieke gewete.n. De 
propaganda naar binnen kan niet volstaan met enkele leuzen, met het 
berijden van bepaalde stokpaardjes. Het zal voor-licht-ing moeten zijn, 
zo eenvoudig en tevens zo helder mogelijk. Politiek is duur. Veel duurder 
dan vroeger. Maar deze kosten moeten erbij. 

Deze voorlichting zal gericht moeten zijn op het geloof. Tegenover 
het schema der wereld zal deze voorlichting zich moeten stellen op de basis 
van het "daar is geschreven". Zulk een voorlichting zal niet ieder over
tuigen, doch slechts hen, die God en Zijn Woord en Zijn zaak liefhebben. 
Deze voorlichting zal niet zijn "naar de mens". Maar zij zal de liefde 
tot de heilige beginselen bij hen, die de Here vrezen, kunnen aankweken. 
En dezulken vormen het behoud van de partij! 

* 
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III 

Na de revolutionaire gebeurtenissen in november van het jaar 1918 
voltrokken zich onder de conservatieve partijen der rechterzijde diep in
grijpende organisatorische veranderingen. Men was zich bewust, dat de 
ineenstorting van Duitsland in de eerste plaats nadelige politieke gevolgen 
moest hebben voor die partijen, die in het oude rijk de leiding gehad had
den. Daarom was een nieuwe partij gewenst, die wèl de revolutie, welke 
had plaats gehad, beslist verwierp, maar ook in staat was, in de nieuwe 
situatie een eigen constructieve politiek te voeren, die voor de toekomst 
vrucht zou kunnen dragen. Bovendien dwong het nieuwe kiesrecht tot 
concentratie. Het oude districtenstelsel, waarbij in elk district de meerder
heid over de keuze va.n een afgevaardigde besliste, was vervangen door 
een radicaal stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Kleinere par
tijen - zoals die van Stöcker in haar laatste periode - die slechts in 
een enkel district een vrij grote groep van aanhangers hadden, verloren 
bij het nieuwe stelsel elke kans op een zetel. Reeds in de rijksdag, die in 
1912 gekozen was en die tijdens de oorlog ongewijzigd bleef, hadden de 
afgevaardigden van de vrij-conservatieve, de Duits-sociale en de christe
lijk-sociale partijen (onder Mumm) zich tot een "Duitse fractie" aan een
gesloten. Alleen daardoor was het deze kleine groepen mogelijk, aan de 
commissoriale arbeid van de rijksdag deel te nemen. Deze onderlinge 
samenwerking in engere kring had geleid tot een zekere toenadering tussen 
deze op vele punten verwante partijen. De samenwerking werd nauwer en 
tevens uitgebreid tot de Duits-conservatieve partij en enige min of meer 
geestverwante nationaal-liberalen, toen in 1917 de Duitse Vaderlandse 
Partij werd opgericht, waartoe politici van de vijf genoemde partijen toe
traden. Deze partij was eigenlijk meer een werkgemeenschap van politici 
der rechterzijde, die de wil van het Duitse volk tot volhouden in de minder 
gunstig verlopende oorlog wilde versterken. Haar leider was de later door 
zijn mislukte staatsgreep bekend geworden Kapp. 

In 1918 waren voorbesprekingen gevoerd voor de oprichting van één 
rechtse partij, maar vooral in de kringen der Duits-conservatieven be
stonden daartegen ernstige bezwaren en zo kwam men aanvankelijk niet 
tot een tastbaar resultaat. De november-revolutie noopte echter tot hechtere 
aaneensluiting en reeds in dezelfde maand november verscheen in de 
"Kreuzzeitung" de oproep tot stichting van de Duits-nationale Volkspartij, 
waarin de vier bovengenoemde partijen bekend maakten, dat ze voor de 
verkiezingen van de zg. N atio,nale Vergadering zich tot één partij aaneen
sloten. Bij de voorbereiding voor de verkiezingen behield elke partij 
haar eigen organisatie om de verkiezingspropaganda te voeren in die 
gebieden, waarin haar meeste aanhangers woonden. Na de verkiezingen 
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werden deze organisaties samengesmolten. Alleen de Duits-conservatieven 
gingen hiertoe niet zo snel over; voorlopig behielden ze hun eigen ver
enigingen, vooral in het Pruisische gebied ten Oosten van de Elbe, waar 
velen nog niet veel vertrouwen hadden in de nieuwe partij en men dus zijn 
eigen organisaties wilde behouden, voor het geval men nog eens weer 
opnieuw een eigen Duits-conservatieve partij zou willen oprichten. Over
eengekomen werd echter, dat de bedoelde organisaties zich van eigen pro
paganda zouden onthouden, zich bij de verkiezingen in dienst van de Duits
Nationale Volkspartij (D.N.V.P.) zouden stellen en hun werk als een 
interne werkgemeenschap zouden beschouwen (vgl. de werkgemeenschap
pen in de Nederlandse P.v.d.A.). Eerst in 1928 bij de reorganisatie der 
D.N.V.P. door Hugenberg werden deze organisaties opgeheven. 

De leidende gedachte - zowel in politiek als in maatschappelijk op
zicht - der nieuwe partij was de afwijzing van de novemberrevolutie en 
het streven naar een zodanige herziening der constitutie, dat binnen de 
perken daarvan de terugkeer naar de monarchie mogelijk bleef. De op
roep tot stichting der partij en haar beginselverklaring van 1920 (het eigen
lijke partijprogram) spraken wel is waar van erkenning der tot stand 
gekomen democratische republiek. Maar de meesten van haar kiezers 
wensten stellig de verdwijning der republiek en de veranderingen op maat
schappelijk gebied, die zich onder haar begonnen te voltrekken. Deze op
vatting had naast principiële ook sociale oorzaken. In plaats van het leger 
was de kleine "Reichswehr" gekomen en daardoor waren vele jongere 
beroepsofficieren van hun werkkring beroofd, terwijl het uiterst moeilijk 
voor hen was, in de economisch slechte jaren na 1918, werk in de burger
maatschappij te vinden. Met de medewerkers uit de kringen der christe
lijke vakbonden vormden zij reeds na korte tijd de meerderheid van de 
plaatselijke partij secretarissen en verkregen dus grote invloed in de partij. 
Een andere factor van betekenis was, dat vele nationaal-liberalen uit de 
kringen van het bedrijfsleven zich bij de jonge partij aansloten. In het 
bijzonder in deze kringen werden de binnenlandse doeleinden der sociaal
democraten gewantrouwd en rees verzet tegen hun streven naar socialise
ring. Het was in belang der genoemde kringen dat de oppositie versterkt 
werd. 

Nog minder dan haar conservatieve voorgangers kan de Duits-nationale 
Volkspartij als een christelijke partij worden beschouwd. Wel wordt in 
haar stichtingsoproep en program gesproken van een streven naar behoud 
der christelijke waarden, maar dit heeft niet het hoofd-, slechts een neven
accent. Ook het feit van de medewerking en de invloed van nationaal
liberale en nationaal-antisemitische elementen maakt, dat ze geen christe
lijke partij genoemd kan worden. Toch is het niet te ontkennen, dat zij 
de partij was, waarop de protestantse kiezers hun stem uitbrachten. Juist 
bewuste orthodox-protestantse kringen zijn in sterke mate de steunpilaren 
der partij geweest. En deze houding is uit de toenmalige situatie in Duits
land heel goed te verklaren. De protestantse en vooral de Lutherse ethiek 
heeft steeds een onbeperkt recht van opstand tegen de overheid ontkend. 
Het was voor een evangelisch christen in Duitsland eenvoudig onmogelijk, 
de novembergebeurtenissen in haar geheel als zedelijk gerechtvaardigd 
of zelfs geboden te beschouwen. Daar kwam nog bij, dat "troon en altaar" 
nauw met elkaar verbonden waren geweest, doordat eeuwenlang de lands-
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vorst ook als hoofd der kerk optrad, wat wel in de periode van het 
constitutionele parlementarisme een ook theologisch bedenkelijk relict 
(overblijfsel) geweest was, uit een verleden, waarin èn staat èn kerk een 
ander karakter droegen, maar wat toch als symbool van beider saam
horigheid ook vormende elementen bezeten had. Door dit alles was het 
voor de protestantse staatsburger uitermate moeilijk, zijn houding ten 
opzichte van de na-revolutionaire staat te bepalen. Een formele erkenning 
van de normatieve kracht van het fait accompli kon niet van hem ge
vergd w'Ûrden. Dus lag voor hem slechts de weg der oppositie .open en als 
noodzakelijk gevolg daarvan de aansluiting bij de enige oppositiepartij, 
die aanwezig was. 

Aan de r. k. staatsburgers was het niet zo moeilijk gevallen, zich te 
verzoenen met de nieuwe staatsvorm. Voor hen was het vroegere rijk 
verbonden met de pijnlijke herinneringen aan de cultuurstrijd, terwijl ze 
bovendien na 1871, vooral wat de benoeming t'Ût allerlei ambten betreft, 
te klagen gehad hadden over achteruitzetting en behandeling als staats
burgers van de tweede rang. Het r. k. centrum werd daardoor snel een 
beslissende factor in de jonge republiek; het vormde een deel der regerings
partijen in bijna alle wisselende coalities. Het heeft als zodanig grote ver
dienste gehad, omdat het een remmende factor was hij de radicalisering 
der middenpartijen en een hinderpaal tegen onberaden maatregelen der 
linkse groeperingen. Dit is vooral gebleken bij de medewerking der politici 
van het centrum aan de constitutie van Weirnar: door hun arbeid werden 
uitersten vermeden en bleef veel van het oude bewaard. 

Vooral in de kringen van de interconfessionele christelijke vakbonden 
hebben reeds kort na 1918 centrummannen (in het bijzonder Stegerwaid) 
getracht, de basis van het centrum te verbreden en er een interconfessionele 
christelijke partij van te maken. Ook de latere rijkskanselier Brüning is 
met vooruitziende blik in deze richting werkzaam geweest. Maar deze 
pogingen mislukten: de protestantse politici konden niet instemmen met 
de positieve h'Ûuding van het centrum ten opzichte van de jonge republiek 
en zij wilden niet samenwerken met mannen, die ze wegens hun samen
gaan met liberalen en socialisten tot .op zekere hoogte als vijanden van 
de staat beschouwden. Enkele r'Ûoms-katholieke politici hadden dezelfde 
opvatting, waarom ze met het centrum gebr'Ûken en zich bij de Duits
nationale partij aangesloten hadden. 

Tegen hun verwachting slaagden de Duits-nationalen er in, bij de ver
kiezingen voor de Nationale Vergadering twee maanden na de revolutie, 
beslag te leggen op 42 zetels (van de 419) en bij de eerste rijksdagver
kiezingen in 1920 zelfs op 65 zetels (van de 464). Hun partij was op 
drie na (de sociaal-democraten, de "onafhankelijke" - verder links 
staande - socialisten en het centrum) de sterkste in de rijksdag. 

Onder de gekozenen was Mumm, de eerste voorzitter der oude christe
lijk-sociale partij, de geestelijke opvolger van Stäcker. Hij was toege
treden tot de Duits-nati'Ûnale partij, omdat hij meende, in en door haar 
grotere mogelijkheden te hebben om de doeleinden van een bewust chris
telijke politiek te bereiken. Inderdaad veroorzaakte de samenwerking met 
de orthodoxe protestanten uit de andere delen van Duitsland een opleving 
in de christelijk-sociale beweging, die aan de beste tijden van Stöckers 
invloed op de Duits-conservatieven herinnerde. De invloed van de christe-
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lijk-sociale partij en van de nauw met haar verbonden leden der christe
lijke vakverenigingen op de ontwikkeling van de Duits-nationale partij 
was in de eerste jaren veel groter, dan uit hun aantal voortvloeide. Maar 
deze invloed werd toch telkens weer bedreigd door de heterogeniteit der 
partij, die vaak alleen in haar oppositie één was en ook doordat de christe
lijk-sociale partij zelf een vaste steun miste in de evangelische kerken, 
waarin moderne en seculariserende stromingen steeds sterker werden. Wel 
ritselde er in deze kerken nieuw geestelijk leven, dat later zijn uitdruk
king vond in het neo-Iutheranisme en de dialectische theologie, maar het 
was nog te jong en te weinig belijnd om reeds invloed te oefenen op de 
ethiek en de praktische politiek. 

In maart 1920 trachtte Kapp door een staatsgreep de regering af te 
zetten en tot de monarchie terug te keren. De "Kapp-Putsch" mislukte 
volkomen. De Duits-nationalen hadden officieel een afwachtende houding 
aangenomen, ofschoon de meeste leiders van de staatsgreep uit hun kringen 
voortkwamen. Stellig zouden echter de leiders der partij en een groot 
deel van haar aanhangers het slagen van de staatsgreep met blijdschap 
begroet hebben. De mislukking er van bewees echter duidelijk, dat de 
republikeinse staat zich geconsolideerd had en dat niet allen zij, die slechts 
met de feiten rekening hielden, maar ook zij, die een principiële politiek 
wilden voeren, zich gesteld zagen voor de taak, te beslissen, hoe in het 
vervolg hun verhouding tot de nu eenmaal bestaande overheid zou moeten 
zijn. Dit inzicht drong in de jaren 1920-1924 steeds meer in de gelederen 
der Duits-nationale partij door. Voerde ze aanvankelijk oppositie tegen 
de vorm van de staat zelf, steeds meer werd zij een oppositiepartij binnen 
de grenzen van het bestaande staatsbestel. Vooral de christelijk-sociale 
groep in de partij trachtte de juiste verhouding te vinden tussen haar 
principes en de gegeven politieke situatie en zoveel mogelijk zowel in 
de rijksdag zelf als in allerlei commissies een positieve houding aan te 
nemen. Maar de moeilijke vraagstukken van binnen- en buitenlandse 
politiek leidden vaak tot spanningen, waarbij bleek, dat er ook radicale 
elementen in de partij aanwezig waren. De diepste kloof gaapte tussen de 
regeringspartijen ener- en de Duits-nationale partij anderzijds met be
trekking tot de verhouding tot de vijanden uit de eerste wereldoorlog. 
De Duits-nationalen streefden naar een spoedige en grondige herziening 
van het vredesverdrag van Versailles, dat volgens hen onuitroeibaar was 
en een aantasting van de eer van het Duitse volk. De toekomst zou be
wijzen, dat zulk een herziening op den duur binnen de grenzen van het 
bereikbare lag, maar of de Duitse regering in die tijd, zo kort na de 
oorlog, een andere buitenlandse politiek had kunnen voeren dan ze deed 
valt zeer te betwijfelen. In elk geval deed de houding der Duits-nationale 
partij ten opzichte van deze zaak het aantal van haar aanhangers sterk 
toenemen. Daarbij kwam, dat de veld winnende inflatie, de economische 
achteruitgang, de slechte toestanden op het gebied van de landbouw en 
de steeds losser wordende zeden in de grote steden in vele burgerlijke 
kringen verbittering wekten, terwijl als gevolg van de economische nood 
ook onder de arbeiders de ontevredenheid toenam. 

Tegenover de eerste uitingen der nationaal-socialistische beweging in 
Beieren (0. a. de Hitler-Ludendorff-revolte in München) stond de leiding 
der Duits-nationale partij volstrekt afwijzend. Maar een deel van haar 
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aanhangers, voornamelijk die, welke afkomstig waren uit de Duits-sociale 
partij, dacht anders daarover. Zij vormden in 1922 een nieuwe partij, die 
als een van de geestelijke voorlopers van de nationaal-socialistische be
weging beschouwd kan worden. 

Bij de rijksdagverkiezingen van mei 1924 bereikte de D.N.V.P. haar 
hoogtepunt. Ze kreeg 21,4 % der uitgebrachte stemmen en 106 van de 
472 zetels en werd daardoor de sterkste partij in de rijksdag. Toch werd 
ze geen regeringspartij. In haar midden kon men nI. nog steeds niet tot 
overeenstemming komen over wat haar doel moest zijn: principiële op
positie of deelneming aan de regering met de bedoeling hervormingen tot 
stand te brengen. De meerderheid was klaarblijkelijk voor het laatste en 
de andere niet-linkse partijen waren bereid tot een coalitie. Maar dan 
zou de minderheid zich hebben afgescheiden en dit wenste de meerder
heid niet. Zo bleef de partij buiten de regering, die gevormd werd door 
het centrum en de liberale middengroepen, maar aan wie geen lang leven 
beschoren was èn omdat ze slechts steunde op een minderheid in de rijks
dag èn omdat ze zelf verdeeld was. Zij ontbond al spoedig de rijksdag 
en in november 1924 vonden nieuwe verkiezingen plaats. Tussen mei en 
november had de Duits-nationale partij een ernstige crisis doorgemaakt. 
De regering had een wetsontwerp ingediend tot reorganisatie der spoor
wegen, als gevolg van de overeenkomst (bekend als Dawes-plan) inzake de 
zg. Duitse herstelbetalingen. Tegen de tot nu tot gevolgde algemene richt
lijn had een meerderheid der Duits-nationalen vóór de wet gestemd, die 
door hun hulp was aangenomen. Tot de voorstemmers behoorden in de 
eerste plaats christelijk-sociale afgevaardigden, die zich steeds meer op 
het standpunt stelden, dat de nieuwe staatsvorm nu aanvaard moest wor
den ter wille van de orde; verder ook gewezen nationaal-liberale afge
vaardigden uit het bedrijfsleven, die inzagen dat een schulden- en crediet
regeling voor het herstel der Duitse economie noodzakelijk was. 

Al spoedig bleek echter, dat vele plaatselijke kiesverenigingen het met 
deze steun aan de regering niet eens waren. Men wenste velevóórstem
mers niet opnieuw kandidaat te stellen voor de volgende verkiezingen. 
In deze houding ligt een der meest beslissende factoren, die de verdere 
ontwikkeling der partij beheerst hebben. Van nu af plaatsten zich in haar 
steeds meer die politici op de voorgrond, die inzake de buitenlandse politiek 
een ultra-radicale houding aannamen en hun uiterste best deden, de ge
hele partij in deze richting te drijven. Bij de novemberverkiezingen van 
1924 kregen de sociaal-democraten 131 zetels (winst 31), de D.N.V.P. 
111 (winst 5), zodat ze niet meer de sterkste partij was. Zij trad nu toe tot 
een regeringscoalitie, waarin behalve zij, het centrum en de liberale mid
denpartijen vertegenwoordigd waren. Nog steeds was een sterke minder
heid in de D.N.V.P. hiertegen en inderdaad bleken inzake de buiten
landse politiek de tegenstellingen tussen de coalitie-partners zo scherp, 
dat de Duits-nationale ministers reeds na negen maanden hun ontslag 
namen. Binnen de partij namen intussen de tegenstellingen tussen de 
verschillende vleugels ook steeds scherper vormen aan, de verwijdering 
tussen de verschillende groepen werd steeds. groter. De ene leider na 
de andere nam zijn ontslag: in 4 jaar versleet de partij 3 leiders. De ont
wikkeling leidde consequent tot radicalisering, die duidelijk bleek uit de 
keuze van Alfred Hugenberg tot eerste voorzitter in 1928. 
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Intussen was in Zuid-Duitsland, in Württemberg, een christelijke partij 
opgericht, onafhankelijk van de D.N.V.P. Leiders waren Paul Bausch 
en Wilhelm Simpfendörfer, die reeds in 1920 uit de Duits-nationale be
weging getreden waren. Ze noemden hun groep: Bond van christelijk
sociale vrienden, na 1927: Christelijke Volksdienst (C.V.D.). In 1924 
trad ze het eerst in de politieke arena; haar succes was aanvankelijk zeer 
gering. Slechts zeer langzaam gelukte het geestverwanten buiten Würt
temberg en Baden voor de jonge partij te winnen. De aanhangers van 
de vroegere christelijk-sociale partij in het Siegerland en de omgeving 
van Bielefeld (Ravensberg) meenden, dat ze onder de gegeven politieke 
en sociale verhoudingen de band met de Duits-nationalen niet moesten 
verbreken. Een paar predikanten uit Bonn en Bielefeld sloten zich echter 
bij de nieuwe partij aan en vooral was voor haar van belang het toe
treden en de actieve medewerking van de grote Tübinger theoloog Adolf 
Schlatter, die door deze stap in de avond van zijn leven symbolisch de 
nieuwe weg belichaamde, die het Zuidduitse piëtisme insloeg op het ge
bied van de praktische politiek en van het op zich nemen van verant
woordelijkheid voor de publieke zaak. Zijn redevoeringen en artikelen over 
het vraagstuk der christelijke politiek behoren tot de beste getuigenissen 
van een evangelisch besef van verantwoordelijkheid voor de publieke zaak. 

De C.V.D. toont in zijn programma's en de doeleinden, die hij wilde 
nastreven een verbazingwekkende overeenkomst met de doeleinden der 
antirevolutionaire partij in Nederland; een overeenkomst, veel duidelijker 
en veel groter dan in de politiek van Von Gerlach en Stöcker. Ofschoon 
het niet bewezen kan worden, is het toch waarschijnlijk, dat de ver
schijning van de biografie van dr. Kuyper van de hand van dr. W. Kolf
haus (in Vlotho aan de Wezer), die in Duitsland gretig gekocht werd, 
daartoe heeft bijgedragen. De C.V.D. huldigde uitdrukkelijk een funda
menteel-christelijke politiek, waarvan ook de praktische politiek getuigenis 
moest afleggen. Bij de verkiezingen voor de landdagen van Württemberg 
en Baden in 1928-29 en bij de Pruisische gemeentelijke verkiezingen 
van 1929 behaalde de C.V.D. enige successen, doch een politieke factor 
van betekenis werd hij niet. Maar hier was een getuigenis afgelegd, zó 
beslist en zó zuiver, als in de gehele ontwikkeling van het christelijk 
partijwezen in Duitsland nog niet vernomen was. 

In de Duits-nationale partij waren de tegenstellingen zo scherp gewor
den, dat de vooraanstaande evangelische politici zich steeds meer genood
zaakt zagen tegen het toenemende radicalisme op nationaal en economisch 
gebied op te treden. Reeds langer bestond onder leiding van Mumm in 
de D.N.V.P. een "Evangelisch Rijkscomité". Dit nam in 1928 de naam 
"Christelijk-sociale Rijksvereniging" aan en Mumm maakte zich steeds 
meer los van de radicale nationale vleugel der Duits-nationale partij onder 
Hugenberg en Freytagh-Lorringhoven. Tegelijkertijd scheidde zich een 
andere groep af, die als "Christelijk-nationale Landvolk beweging" vooral 
agrarische belangen wilde behartigen en van een nauwere geestelijke band 
met de christelijk-socialen, die meer onder de invloed der christelijke vak
bonden stonden, niets wilde weten. Zo verzwakt ging de Duits-nationale 
partij de verkiezingen van 1928 tegemoet. Ze verloor een vierde deel van 
haar zetels, was echter met 73 afgevaardigden nog de op één na sterkste 
partij in de rijksdag. Haar rechter vleugel trok uit dit verlies de con-
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sequentie, dat een strakkere organisatie gewenst was: Hugenberg werd 
tot voorzitter der partij gekozen en men besloot, dat de partij een prin
cipiële oppositie zou voeren tegen de republikeins-parlementaire regerings
vorm. Daarmee was een uiteenvallen van de partij onvermijdelijk gewor
den. De meer Pruisisch-conservatieve vleugel vormde onder Treviranus 
als "Volksconservatieve partij" een afzonderlijke groep in de rijksdag. 
Haar zwaartepunt lag in het gebied ten Oosten van de Elbe, haar aan
hangers vond ze vooral onder theologen, grootgrondbezitters en intellec
tuelen en zij kwam in het bijzonder op voor de belangen van de grote 
agrarische bedrijven, waardoor ze weer anders geschakeerd was dan de 
landvolkbeweging, die meer uit kleine boeren bestond. Beide groepen 
namen echter deel aan de beide presidentiële kabinetten-Brüning. De 
vleugel der D.N.V.P. die gesteund werd door de christelijke vakbonden 
en die een meer sociaal gerichte politiek voorstond, met haar oude steun
punten in Zuid-Westfalen, 't Ravensbergerland en Noord-Hessen, ver
enigde zich met de C.V.D. tot de Christelijk-sociale Volksdienst. Zo was 
dus de conservatieve rechterzijde en met haar het bewust evangelisch 
denkende deel des volks bij de beslissende rijksdagverkiezingen van 1930 
na het eerste kabinet-Brüning, te midden van de grote economische crisis, 
in vier partijen gesplitst. De kiezers lieten duidelijk merken, dat ze van 
deze verdeeldheid niet gediend waren. 

De Duits-nationalen kregen 41 zetels, de volksconservatieven verwier
ven er slechts 5, de landvolkbeweging 18, de christelijk-sociale volks
dienst 16. 

Rijkskanselier Brüning vormde opnieuw een ministerie, waarin echter 
de Duits-nationalen niet zitting namen, vermoedelijk o. a. omdat er 
ministers uit de volksconservatieve en landvolkgroep inzaten. Het kabinet 
stond daardoor van het begin af zwak, maar ook al was het sterker ge
weest, dan zou het steeds meer veldwinnen van de radicale nationaal
socialistische beweging misschien toch niet te stuiten zijn geweest, daar 
de oorzaak van de groei dezer beweging in de eerste plaats lag in de zeer 
slechte economische toestand. Ze steeg van 12 (1928) tot 107 zetels en 
werd daarmee op de sociaal-democraten na de sterkste partij in de rijksdag. 

N aast de economische nood was het niet in de laatste plaats de politieke 
besluiteloosheid en onwetendheid van de Duitse burgerij, die de vorming 
van een sterke rechterzijde verhinderden. Het getal van de onpolitieke 
en halfpolitieke groepen buiten het parlement was nauwelijks te overzien 
en zij waren alle één in wantrouwen tegenover het parlementarisme, een 
wantrouwen, dat steeds meer overging in besliste afkeer. Typisch is ook 
het duidelijk zichtbare gebrek aan politiek realisme en het zonderlinge 
politiek-nationale mysticisme van die jaren, dat zich deels voordoet in 
geheel geseculariseerde neo-conservatieve vorm, deels ook wel christelijke 
trekken vertoont. Dat de kostbare kracht van de conservatieve jeugd Of 
zich uitleefde in een bewust-onpolitiek intellectualisme en estheticisme, 
of tenslotte in verkeerd gericht idealisme, aangewend werd in dienst van 
de nationaal-socialistische beweging is een van de tragische verschijnselen, 
die men wel achteraf ~ dus te laat ~ kan constateren, maar waarvan 
men de betekenis nauwelijks op de juiste waarde kon schatten. 

Het beslissende jaar werd 1932. Het deed door zijn onophoudelijk op 
elkaar volgende verkiezingen onder de staatsburgers de vervreemding van 
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en de vijandschap jegens de ineenstortende staat steeds toenemen. Daarbij 
kwam de economische nood door een leger van twaalf millioen werklozen. 
In 1932 moest een nieuwe rijkspresident gekozen worden. Het was dui
delijk, dat de nationaal-socialisten zouden trachten, Hitler tot deze functie 
te doen verkiezen. De socialisten en de partijen van het midden, met in
begrip van landvolk en volksdienst steunden te zamen de kandidatuur 
van de grijze Hindenburg, een keuze, die tenslotte noodlottig zou blijken 
te zijn. De Duits-nationalen trachtten met de nationaal-socialisten tot 
overeenstemming te komen in dien zin, dat zij samen een partijloze kan
didaat zouden stellen. Toen dit mislukte, stelden de nationaal-socialisten 
Hitler, de Duits-nationalen de leider van de organisatie "Stahlhelm", n.l. 
Düsterberg, kandidaat. Bij de herstemming ging de keuze tussen Hinden
burg en Hitler, waarbij de Duits-nationalen uitdrukkelijk hun kiezers vrij
lieten. In feite werden hun stemmen ongeveer gelijkelijk over beide kan
didaten verdeeld, waardoor Hindenburg gekozen werd. 

Na zijn verkiezing ontsloeg Hindenburg het kabinet-Brüning en ver
ving het door een presidentieel ministerie onder de vroegere centrum
afgevaardigde Von Papen. De Duits-nationalen lieten dit stilzwijgend toe, 
verleenden echter niet hun medewerking. Nieuwe verkiezingen maakten 
de nationaal-socialisten tot de sterkste partij; de midden-partijen werden 
bijna weggevaagd. Ook de kleine christelijke groepen werden zo goed 
als vernietigd, zij behielden slechts enkele zetels. De Duits-nationalen 
kregen 40 zetels (1930: 41). 

Nog was het mogelijk geweest, als alle partijen, van de socialisten af 
tot en met de Duits-nationalen, zich verenigd hadden, een regering te 
vormen, die stand kon houden tegen de stormloop der radicale elementen 
van uiterst links en uiterst rechts. Maar dit bleek na de heftige verkiezings
strijd onmogelijk. De rijksdag werd opnieuw ontbonden. In november 
1932 vonden verkiezingen plaats. De nationaal-socialisten gingen achter
uit (van 230 tot 196 zetels), de Duits-nationalen kregen 54 zetels (in 
plaats van 40). Na het intermezzo van nog twee presidentiële kabinetten 
besloot Hindenburg, tot de parlementaire gewoonte terug te keren en hij 
gaf eind januari 1933 Hitler de opdracht, een kabinet te vormen. Deze 
sloot een coalitie met de Duits-nationalen. Zijn ministerie van 30 januari 
W33 telde slechts 4 nationaal-socialisten (van de 11). Men mag er niet 
aan twijfelen, dat de bedoeling van Hugenberg geweest is - zoals hij 
later heeft gezegd - de Hitlerbeweging door haar verantwoordelijkheid 
te doen dragen, de radicale weg te doen verlaten of haar tenminste in 
de ogen der kiezers te verzwakken. Hij sloeg daarmee een principieel 
verkeerde weg in, maar heeft tenminste als énige de moed gehad, in de 
zomer van 1933 zijn ambt neer te leggen uit protest tegen Hitlers politiek. 
Dat zijn stap de ondergang van de rechtsstaat zelf betekende, heeft hij 
op dat tijdstip evenmin ingezien als de meeste politici der midden-partijen, 
die openlijk of meer in het geheim met de nationaal-socialisten over de 
vorming van een coalitie onderhandeld hebben. De poging, door een mach
tigingswet bepaalde waarborgen voor het behoud van de rechtsstaat te 
verkrijgen, strandde eveneens op de zonderlinge vermenging van forma
lisme en revolutiestemming in het voorjaar van 1933. De "wet tot op
heffing van de nood van volk en rijk" van maart 1933, die onder be
paalde beperkingen van constitutioneel-rechtelijk karakter de wetgevende 
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bevoegdheid aan het parlement ontnam en overdroeg aan de bestaande 
regering werd aangenomen met alléén de stemmen der sociaal-democraten 
tegen. Ook het centrum en de christelijk-sociale volksdienst stemden vóór! 
Hiermee was een hoofdstuk in de Duitse politiek onherroepelijk afgesloten. 
Men ging een duistere toekomst tegemoet. De verkiezingen van maart 
1933 waren nog betrekkelijk vrij, maar in juli 1933 werden alle partijen 
gewelddadig ontbonden. Het vraagstuk van een christelijke politiek moet 
van dit moment af in een geheel ander licht worden gezien. 

* * * 
De overweldigende meerderheid der evangelischen juichte aanvankelijk 

de politieke gebeurtenissen in 1933 toe, dit staat onwrikbaar vast. In zijn 
regeringsverklaring van 1 februari 1933 erkende Hitler uitdrukkelijk de 
publieke betekenis der kerken en bekrachtigde daarmede art. 24 van het 
partij program der N.S.D.A.P., waarin een "positief christendom" beleden 
werd. Terwijl in de tijd van de republiek van Weimar socialisten en 
liberalen een beslist vijandige houding tegenover de kerk aangenomen 
hadden, traden nu aanvankelijk velen toe tot de kerk, lieten hun tot nu 
toe ongedoopte kinderen dopen en hun huwelijk kerkelijk bevestigen. Zo 
scheen een nieuwe bloei van de volkskerk mogelijk; de op vele plaatsen 
gebruikelijke deelneming aan de godsdienstoefeningen op zondag door ge
sloten nationaal-socialistische formaties scheen daarvan een symptoom 
te zijn. Maar al heel spoedig bleek, dat de medaille een keerzijde had. 
De nationaal-socialistische machthebbers verwachtten van de kerk niet 
slechts een formele loyaliteit, maar een openlijke aanvaarding van de 
nationaal-socialistische wereldbeschouwing ook in het woord, dat de kerk 
verkondigde. Deze eis was de oorzaak van het ontbranden van de kerk
strijd, die de verhouding tussen kerk en staat tot de val van het nationaal
socialistische regime heeft beheerst. Het streven der N.S.D.A.P. in dit 
opzicht werd bevorderd door een richting in het evangelische christendom, 
die tenslotte zover ging, dat zij leerde, dat God in het nationaal-socialisme 
en in de persoon van Hitler in de geschiedenis aan het Duitse volk een 
bijzondere openbaring geschonken had. Haar aanhangers vormden de 
"Geloofsbeweging der Duitse Christenen". 

Dez·e "Duitse christenen" openden de aanval op hen, die vasthielden 
aan de belijdenis der kerk, waarbij de laatsten steun ontvingen van geeste
lijken en "leken" van alle andere kerkelijke richtingen. 

Onder leiding van Lilje en Niemöller sloten ze zich aanvankelijk aan
een in de "Jong-reformatorische beweging" en de "Pfarrernotbund"; later 
op veel bredere grondslag in de "Belijdende Kerk". 

Een eerste proef hadden de groepen, die trouw wensten te blijven aan 
de belijdenis der kerk, te doorstaan in juli 1933 bij de verkiezingen voor 
de kerkelijke vertegenwoordigende lichamen, die na de omzetting van de 
Duitse Evangelische Bond van Kerken in de Duits Evangelische Kerk 
waren uitgeschreven. De machthebbers in de staat verloochenden daarbij 
de door hen zo vaak verkondigde neutraliteit op kerkelijk terrein, in de 
eerste plaats doordat Hitler aan de vooravond der verkiezingen een radio
rede hield ter aanbeveling van de kandidaten der Duitse christenen en 
verder, doordat de nationaal-socialisten op vele plaatsen hun aanhangers 
in gesloten formaties ter stembus lieten optrekken. Toch behaalden de 
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Duitse christenen slechts een gedeeltelijk succes. Ze verkregen de meer
derheid in de meeste streken van Noord-Duitsland, in het bijzonder in de 
kerk van de oud-Pruisische unie, waar de leiding der kerk in hun handen 
viel. Maar in andere kerken, b.v. in Württemberg, Beieren en Hannover, 
bleef de regering der kerk berusten bij de mannen, die trouw aan de be
lijdenis in hun vaandel geschreven hadden. In de voortaan door de "Duitse 
christenen" beheerste kerken vormden de aanhangers der "Belijdende 
Kerk" op grond van het noodrecht, dat voortvloeit uit de goddelijke op
dracht der kerk, in de loop van 1934 hun eigen "broederraden" en synodes, 
die tot 1945 tegen de officiële kerkregering in, in leer, prediking en recht 
de continuïteit der kerk bewaarden. De kerkstrijd is in zijn intensiteit 
en in zijn soms uitdagend karakter de beslissende factor geworden voor 
de hervorming en het vernieuwde besef van haar eigen karakter in de 
evangelische kerk van Duitsland. 

Een der meest belangrijke gebeurtenissen uit die strijd is de rijks
belijdenissynode van Wuppertal-Barmen van 29-31 mei 1934. Haar bij
zondere betekenis berust ten eerste hierop, dat ondanks alle theologische 
verschillen, gereformeerden en lutheranen, verschillende stromingen der 
dialectische theologie, religieuze socialisten en vele individuele onafhanke
lijke persoonlijkheden elkaar hier ontmoetten in het bewustzijn van hun 
verantwoordelijkheid voor de kerk in het gemeenschappelijk verzet; in 
de tweede plaats omdat op deze synode in de fundamentele "theologische 
verklaring" het nieuwe geestelijk besef tot uiting kwam, dat sindsdien 
de kerkvormende factor in Duitsland gebleven is. De eensgezindheid 
van de zozeer verschillende personen, die hier samenkwamen (0. a. Barth, 
Asmussen, Niemöller, Wurm), bewijst, hoe sterk de verborgen groei ge
weest was van de geestelijke herbezinning, die in de gemeenten in de jaren 
1920-30 was ontstaan. 

De zowel in de kerkelijke als in de "gewone" politiek zeer principiële 
en consequente Asmussen hield op de synode een referaat, waarin hij 
zuivere lijnen trok en dat dan ook door de synode zelve als bindende inter
pretatie van de "theologische verklaring" werd aanvaard. 

De strijd, die de volgende elf jaar onder grote offers aan vrijheid, ge
zondheid en leven werd gevoerd, had primair een geestelijk karakter. 
Hij beperkte zich strikt tot het kerkelijke terrein, tot de handhaving van 
de vrijheid van belijdenis en prediking, bij een loyale houding tegenover 
de wettige overheid. Maar omdat de nationaal-socialistische staat totalitair 
was, ook in dien zin, dat zijn totalitaire wereldbeschouwing er aanspraak 
op maakte, de alléén geldige te zijn, droeg deze strijd secundair nood
zakelijkerwijze ook een politiek karakter. Naarmate het regime radicaler 
werd, werden ook de antwoorden van de vertegenwoordigende lichamen 
der belijdende kerken in de verschillende delen van Duitsland duidelijker 
en bepaalden ze scherper hun positie. Zo zijn de uitspraken tegen de 
Jodenvervolging, tegen het doden van mensen, die aan ongeneeslijke ziek
ten leden, van krankzinnigen e.d., tegen de afschaffing van het godsdienst
onderwij s op de scholen en vele andere, historische getuigenissen van het 
feit, dat de kerk het haar in politicis opgedragen ambt van wachter trouw 
heeft vervuld. Een bijzonder moedig spreker der kerk heeft zich daarbij 
betoond de Württembergse bisschop Wurm. 

De oorlog heeft tenslotte de beslissende strijd tussen de kerk en de 



88 DR. HERBERT FROST 

totalitaire staat naar later verschoven. Na 1940 trad, althans in de praktijk, 
in de kerkstrijd in de meeste gebieden een soort wapenstilstand in. De ene 
partij - de kerk - was trouwens zo goed als geheel tot zwijgen ge
bracht, doordat, zgn. om redenen aan de oorlog ontleend, in 1941 bijna 
de gehele kerkelijke pers verboden werd. Dat bij een Duitse overwinning 
in de tweede wereldoorlog een volledige vernietiging der kerk het eind
resultaat van de strijd geweest zou zijn, is met documenten, o. a. een ver
trouwelijke uiteenzetting van Martin Bormann uit het jaar 1942, te be
wijzen. 

Toch, ondanks alle politieke aspecten van de kerkstrijd, was deze strijd 
geen politieke, georganiseerde verzetsbeweging van de Evangelische Chris
tenheid. Om velerlei redenen was zulk een politieke beweging ondenk
baar. Vooreerst had geen der beide theologische hoofdstromingen in de 
herleefde Duitse kerken, het neo-Lutheranisme en de dialectische theologie, 
een uitgewerkte, scherp omlijnde ethiek aangaande de staat, die, op grond 
van de momentele positie van de "gehoorzaamheid-zonder-meer" of van 
de radicale existentiële gehoorzaamheid aan het "gebod van het ogen
blik", zou hebben kunnen komen tot een georganiseerd politiek optreden. 
Daarbij zou een actief verzet in strijd geweest zijn met de gehele geestelijke 
traditie van de conservatieve, aan de overheid getrouwe, evangeliebelijder, 
zoals die in de Duitse staatskerk verankerd was. 

Slechts individuele personen zijn tot zulk een verzet gekomen. In alle 
politieke verzetsgroepen van de nationaal-socialistische periode treft men 
vooraanstaande Evangelische mannen aan, die bereid waren hun weg te 
gaan tot de consequentie van zelfopoffering toe en die deze weg ook ge
gaan zijn. Zowel in de verzetsgroep onder de officieren als in die der 
vroegere vakbondsleden en in vele andere hebben Evangelische persoon
lijkheden tot de drijvende krachten behoord. Ook bij de aanslag op Hitler 
(20 juli 1944) en de daarop volgende gebeurtenissen hebben ze een rol 
van betekenis gespeeld en bij Hitiers bloedige wraakneming daarna zijn 
vele personen gevallen, wier gemis in de jonge christelijk-politieke be
weging van de na-oorlogse tijd smartelijk is gevoeld. 

Heel in het bijzonder moge Dietrich Bo.nhöffer genoemd worden, die 
een der bloedgetuigen van het christelijk-politiek verzet is. Hij was niet 
alleen belijder en getuige, ook in de politiek, maar hij was ook een weten
schappelijk theoloog, die in zijn op principiële basis gebouwde ethiek 
consequent komt tot een nieuwe oriëntering van het Evangelische Chris
tendom op het terrein der staatkunde. De betekenis van zijn levenswerk 
voor de nieuwe opbouw van het geestelijke en politieke leven na 1945 
kan moeilijk overschat worden. 

* * * 
De gebeurtenissen van 1945, de volledige ineenstorting van Duitsland, 

maakten het moeilijk, zo niet onmogelijk, na de oorlog aan te knopen 
bij enige politieke traditie van het verleden. Voor vele Duitsers van mid
delbare leeftijd en voor de jongere generatie kwam daar nog de teleur
stelling bij over het falen en de krankzinnige misdadigheid der gevallen 
machthebbers. Toch tekenden zich reeds in het voorjaar en de zomer van 
1945 de eerste lijnen af van de toekomstige ontwikkeling der partijen. 
De communisten, steunend op de Russische machthebbers in het door de 
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Sowjetlegers bezette gebied, hadden ook vrij veel invloed in het Roer
gebied. Na enige weifeling kozen de sociaal-democraten weer voor de oude 
partijvorm met haar Marxistische dogma's; pogingen om hen met links
liberalen en links-Rooms-Katholieken tot een soort Labour-partij zonder 
deze dogma's te verenigen, mislukten totaal. In het christelijke kamp von
den de grootste veranderingen plaats: na de bittere ervaringen tijdens 
de Weimar-republiek en na wat men, zijde aan zijde strijdend, in de 
kerkstrijd beleefd had, kwam er meer toenadering tussen Protestanten en 
Rooms-Katholieken. Brüning en StegerwaId, beiden centrum-politici, 
hadden daarvoor al 25 jaar vroeger geijverd, maar toen hadden de Pro
testantse partijen daartegen bezwaar omdat ze de wettigheid van de repu
bliek betwistten. Dit bezwaar was nu vervallen. Bovendien dachten vele 
Evangelischen, die vroeger afwijzend hadden gestaan tegenover partij
organisatie in het algemeen en christelijke politiek in het bijzonder, daar
over thans geheel anders en ook de jongere generatie toonde grote be
langstelling voor een interconfessionele christelijke partij. Voorbereidende 
besprekingen in de verschillende verzetsgroepen tijdens de oorlog beheers
ten de concrete beraadslagingen van 1945. Ondanks de grote verkeers
moeilijkheden en de tegenwerking der bezettende macht (noch Engelsen, 
noch Amerikanen kennen eigenlijke christelijke organisaties!) ontstonden 
in dat jaar in Keulen, Berlijn, Düsseldorf, Wuppertal, Sleeswijk-Holstein, 
Beieren en Württemberg christelijke partijen, waarin Protestanten en 
Rooms-Katholieken samenwerkten. In de ene plaats waren de Rooms
Katholieken, in de andere de Evangelischen sterker; ook ging het niet 
overal zonder enige aarzeling, vooral daar, waar de Rooms-Katholieken 
nog al "rood" getint waren. In Hessen b.v. ontstond eerst nog, rondom 
Dillenburg, een afzonderlijke Evangelische partij, die echter reeds in 1948 
in de Christelijk-Democratische Unie (C.D.V.) opging. In Sleeswijk-Hol
stein en in Neder-Saksen ging het nog minder vlot. In het laatste land 
werd de "Nedersaksische Landspartij" opgericht, die ook nu nog onder 
de naam van "Duitse Partij" (D.P.) bestaat. Zij is een Evangelische 
partij met een meer conservatief karakter, die tot vandaag met de C.D.V. 
nauw samenwerkt, maar op sociaal en economisch gebied eigen opvattingen 
heeft. Echter zijn ook vele Evangelischen in dit gebied lid van de C.D.V. 

Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen en de landdagverkiezingen in 
de jaren 1947-1949 behaalde de C.D.V. grote successen: ze verwierf 
bijna overal een hoger percent der stemmen dan vroeger het centrum 
en de kleinere Evangelische partijen samen; hier en daar verkreeg ze 
zelfs de absolute meerderheid en haar invloed op de inhoud der consti
tuties vooral van enkele Zuidduitse landen is niet te miskennen. Bij de 
eerste verkiezingen voor de Duitse Bondsdag in 1949 kreeg ze 145 van 
de 410 zetels (36 % der stemmen) en werd daarmede de sterkste partij, 
waardoor haar leider, Konrad Adenauer de eerste naoorlogse kanselier 
werd. De regering steunde op de c.D.V., de D.P. en de liberalen (de 
Freie Demokratische Partei). Erhard en Heinemann werden als Evange
lische leden der C.D.U. minister. Deze eerste C.D.V.-regering en haar op
volgster slaagden er in, de politieke en sociale herbouw der vrije delen 
van Duitsland tot stand te brengen op een wijze, die niemand in 1949 
had kunnen vermoeden. 

Aanvankelijk was de c.D.V. meer federalistisch opgebouwd; op de 
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eerste partijdag te Goslar in 1950 verenigden de afzonderlijke partij groepen 
der verschillende landen zich tot één partij, door een bondsbestuur met 
bondspartijbureau in Bonn geleid. De partijen in de afzonderlijke landen 
hebben echter een zeer grote zelfstandigheid behouden en Beieren heeft 
nog steeds een volledig onafhankelijke organisatie onder de naam Chris
telijk-Sociale Unie (C.S.U.), die met de c.D.U. in een vrij losse arbeids
gemeenschap samenwerkt. 

In de Sowjet-zone is de oorspronkelijke vrije c.D.U. een willoos in
strument van de communistische politiek geworden. Niets in haar her
innert nog aan een christelijke partij formatie. Haar kopstukken (0. a. 
Jakob Kaiser) zijn naar het Westen uitgeweken; in de plaatselijke orga
nisaties zijn nog wel voorstanders van een christelijke politiek, maar zij 
hebben niet de minste invloed en de tegenwoordige leiders der partij 
zijn tot het communisme overgelopen en trachten met hun theorie van 
"christelijk realisme" tevergeefs, een christelijk vernisje te geven aan het 
Russische systeem van terreur. 

Een bedreiging voor de C.D.U. ontstond in 1950, toen kerkelijke kringen, 
geleid door Niemöller, onder de invloed van Karl Barth, kritiek begonnen 
te oefenen op de politiek der regering ten opzichte van het buitenland en 
de opbouw van een leger. Een aantal jongere Evangelischen verlieten de 
C.D.U., Heinemann legde zijn ambt als minister neer en stichtte een 
eigen partij, die echter geen succes kon boeken. 

Het is gebleken, dat de nuchtere beoordeling van de politieke toestand 
in de Evangelische kringen der C.D.U. sterk genoeg was om Niemöllers 
en Heinemanns optreden a priori te doen mislukken en dat deze mannen 
hun invloed sterk overschat hadden. Wel had hun optreden een ander 
gevolg: een meer bewuste saambundeling der Evangelische krachten in 
de C.D.U. De tot nu toe volkomen los van elkaar staande Evangelische 
werkgemeenschappen (binnen de C.D.U. en de C.S.U.) sloten zich op een 
congres in Siegen (1952) aaneen tot één organisatie. Het interconfessioneel 
karakter der partij is daarbij bewaard gebleven: de werkgroepen nemen 
geen besluiten, en bemoeien zich niet met de organisatie der partij, maar 
hebben allèen ten doel, de Evangelische leden der partij innerlijk op te 
bouwen en adviezen te geven aan andere partij instanties. 

Sinds 1952 houden de Evangelische werkgemeenschappen jaarlijks een 
bondscongres; ze hebben een orgaan in het maandblad "Evangelische Ver
antwoording". In Siegen werd tot eerste voorzitter gekozen Hermann 
Ehlers, een van de meest markante persoonlijkheden uit de C.D.U., af
komstig uit een oud Nedersaksisch boerengeslacht, maar opgegroeid in 
Berlijn, waar hij ook zijn juridische studie voltooide en zijn eerste 
schreden op het pad der journalistiek zette, op welk gebied hij grote 
talenten bleek te bezitten. In zijn jeugd was hij een ijverig lid van een 
zgn. Bijbelkring en ook later speelde hij een grote rol in de christelijke 
jeugdbeweging. Tijdens zijn studententijd was hij lid van het christelijk
nationale verbond van Duitse studenten, dat ook de sympathie van Stöcker 
gehad had. In de Belijdende Kerk had hij, vanwege zijn juridische kennis 
tot hoofd van het bestuur van "de Broederraad der Evangelische kerk van 
de Oud-Pruisische Unie" benoemd, een belangrijk aandeel gehad in de 
kerkstrijd tijdens het zgn. "Derde Rijk". In de tweede wereldoorlog was 
hij officier van de luchtmacht. Na de oorlog speelde hij een belangrijke 
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rol in de organisatie van de Evangelische Kerk in Duitsland (E.K.D.). 
Het besef, dat er een nauw verband bestaat tussen geloof en leven bracht 
hem ook in de politiek. In 1949 werd hij lid van de Bondsdag, die hem 
in hetzelfde jaar tot voorzitter koos, waardoor hij een der leidende per
soonlijkheden van de jonge Duitse democratie werd. Daarnaast behield 
hij zijn ambt van juridisch lid van de opperkerkeraad in· Oldenburg. Of 
hij in dienst van staat en kerk beide niet te veel van zijn krachten heeft 
gevergd? Op 50-jarige leeftijd nam de dood hem weg. 

Zijn opvolger als voorzitter der Evangelische werkgemeenschappen was 
Tillmanns. Hij werd geboren in Barmen (nu: Wuppertal-Barmen) en 
studeerde in Tübingen in de sociale en economische wetenschappen, waar 
hij ook in 1921 promoveerde. Later was hij in Pruisische staatsdienst, 
die hij echter verliet, toen Hitler aan de macht kwam, waarna hij een 
functie vervulde in het particuliere bedrijfsleven. In 1945 was hij een der 
oprichters van de C.D.U. in Berlijn; ook hij verliet echter spoedig de 
oostelijke c.D.U. In 1949 werd hij lid van de Bondsdag, in het tweede 
ministerie-Adenauer had hij de bijzondere portefeuille voor het contact 
tussen de Bondsrepubliek en West-Berlijn. Evenals Ehlers werkte hij 
ook op kerkelijk gebied als lid der synode der E.K.D. en evenals Ehlers 
heeft ook hij op de terreinen van staat en kerk gewerkt, zolang het voor 
hem dag was. Op 59-jarige leeftijd stierf hij in 1955. Het was niet ge
makkelijk, een opvolger te vinden. Mensen van middelbare leeftijd ge
schikt om leiding te geven zijn er na twee wereldoorlogen en na de vele 
vervolgingen en terechtstellingen onder HitIer slechts weinig in de Evan
gelische kringen. En bovendien is er in de Evangelische kerk nog een 
zekere aarzeling op te merken om de roeping tot het dragen van politieke 
verantwoordelijkheid te volgen. Sinds eind 1955 is de minister van bin
nenlandse zaken uit Adenauers kabinet, Schröder, voorzitter der Evan
gelische werkgemeenschappen. 

Het is voor geen twijfel vatbaar, dat het werk dezer gemeenschappen 
bijgedragen heeft tot de overwinning der C.D.U.-C.S.U. bij de bonds
dagverkiezingen van 1953, al hebben daartoe ook in hoge mate medege
werkt de toenmalige economische situatie en die op het terrein der buiten
landse politiek en vooral het persoonlijk prestige, dat Adenauer zich ver
worven had. De invloed van de Evangelische werkgemeenschappen was 
in het bijzonder merkbaar in het overwegend Protestantse Noord-Duits
land. De C.D.U.-C.S.U. verkreeg 244 van de 487 zetels, dus de absolute 
meerderheid, wat tot op dat ogenblik bij vrije Duitse verkiezingen aan 
geen partij nog ooit was gelukt. Adenauer werd opnieuw tot bonds
kanselier gekozen. Hij vormde een coalitie uit de C.D.U.-C.S.u., de libe
ralen (Freie Demokratische Partei) , de vluchtelingenpartij (B.H.E.) en de 
conservatieven (Deutsche Partei). Sinds 1956 omvatte na enige wijzigingen 
in het kabinet, de coalitie de C.D.U.-C.S.U., de D.P. en een pas opge
richte kleine rechtsliberale partij (F.V.P.). De Evangelische c.D.u.
ministers waren Erhard (economie), Schröder (binnenlandse zaken), Balke 
(atoomzaken) en Lemmer (posterijen). 

De C.D.U.-afgevaardigde Gerstenmaier werd na Ehlers' overlijden pre
sident van de Bondslag. Hij werd geboren in Württemberg, bezocht gym
nasium en handelsschool, was daarna werkzaam in de handel, studeerde dan 
o. a. in Tübingen en Zürich filosofie en theologie, promoveerde tot doctor 
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in de eerste wetenschap en werd in 1936 docent in de theologie in Berlijn. 
Reeds in 1937 zette Hitier hem af, daar hij als aanhanger der Belijdende 
Kerk zich duidelijk uitsprak tegen de nationaal-socialistische politiek ten 
opzichte van de kerk. Herhaaldelijk heeft hij sindsdien gevangenschap 
ondergaan. In dienst der kerk organiseerde hij hulpacties in door de 
Duitsers bezette gebieden en voor buitenlandse dwangarbeiders in Duits
land. Hij was betrokken bij de opstand na de aanslag op HitIer en wérd 
veroordeeld tot langdurige opsluiting in een tuchthuis. De Amerikanen 
bevrijdden hem en sindsdien was hij een der leidende figuren in de kerk 
van Württemberg en nam het initiatief tot oprichting ener Protestantse 
organisatie (naast de RK. Caritas) tot hulp van de noodlijdende Duitse 
bevolking in de eerste jaren na de oorlog. Hij was een der betrekkelijk 
weinige mannen uit het kerkelijk verzet, die de daaruit voortvloeiende 
consequenties trokken voor deelneming aan de Duitse politiek. In Würt
temberg werd hij in 1947 gekozen als C.D.U.-afgevaardigde tot lid van 
de Bondsdag en in 1953 herkozen. 

* * * 
Zoals reeds werd opgemerkt, is in de Duitse geschiedenis geen door

lopende lijn aan te wijzen, waarlangs zich een georganiseerd politiek 
streven van het Evangelische kerkvolk zou hebben bewogen. Wel is er in 
de laatste 150 jaren een pogen van Evangelische staatslieden om dat, 
wat zij als hun opdracht zagen, in de politiek te verwezenlijken. Hun 
moeilijkheden en hun falen zijn een weerspiegeling van de geschiedenis 
der Evangelische Kerk in dezelfde periode. Duidelijk zijn ook de sociale 
structuurwijzigingen. In de eerste helft der 19de eeuw treden persoonlijk
heden uit de adel en de gezeten burgerij in de politiek op de voorgrond; 
later wordt de kleine burgerij steeds meer de draagster der Evangelische 
politieke beweging (men denke aan Kuypers "kleine luyden"). Ook op 
de doolwegen van een overspannen nationalisme heeft ze rondgezworven. 

Eerst de nieuwe theologische bezinning na 1920 en de proef, die deze 
in de kerkstrijd doorstond, hebben nieuwe mogelijkheden geopend. Zoals 
de kerk tracht door haar prediking en arbeid op maatschappelijk terrein 
alle sociale lagen der bevolking te bereiken, zo is ook een Evangelische 
politiek niet meer de zaak van een begrensde sociale laag der bevolking. 
De Evangelische leden der C.D.U. hebben na 1945 gepoogd in dez·e zin 
het volk te dienen. Spanningen zijn daarbij niet uitgebleven. Het probleem 
der interconfessionele samenwerking met de RK. christenen is daarbij 
misschien in Duitsland minder belangrijk dan de nog grote verschillen 
onder de Protestanten over sociale en binnenlands-politieke kwesties. Voor 
wie scherper ziet kan het niet verborgen blijven, dat men zich vaak meer 
bekommerd heeft om de dringende eisen van de praktische politiek, dan 
dat men getracht heeft een-duidelijk inzicht te verkrijgen in de principiële 
vraagstukken ener waarlijk christelijke politiek. 

Het Berlijnse jaarlijkse congres der Evangelische werkgemeenschappen 
(1956) heeft hierop nadrukkelijk gewezen en het is zeer te wensen, dat de 
leidende instanties dit ter harte nemen. 

Niet overal heeft bij gemeentelijke verkiezingen en bij die voor de ver
tegenwoordiging der afzonderlijke landen de C.D.U. na 1953 een zo groot 
succes gehad als in 1953. Maar bij de verkiezingen voor de bondsdag op 

'. 
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15 september 1957 verkreeg zij - misschien door het gezag, dat Adenauer 
zich in binnen- en buiteland verworven had - opnieuw de volstrekte 
meerderheid: 270 van de 497 zetels (+ 55%). 

Reformatorische politiek zal steeds slechts in zoverre mogelijk blijken, 
als deze politiek de consequentie van een positief christelijke belijdenis is. 
En dus is ze in haar intensiteit afhankelijk van de werkelijke innerlijke 
geestelijke kracht der kerk. Nooit mag ter wille van een streven naar 
getal en macht de geestelijke factor in het gedrang komen. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT Y 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Het wereldgebeuren der laatste maanden kan men gevoegelijk concen
treren om een drietal gebeurtenissen. 

Het eerste is het optreden van Frankrijk in de streek van het westelijk 
bekken van de Middellandse zee. Men zal zich herinneren, dat een aanval 
van een Frans luchteskader op een grensplaatsje in Tunis, aanleiding 
heeft gegeven tot een heftig conflict tussen het nauwelijks tot onafhan
kelijkheid gekomen vroegere Franse protectoraat Tunis en de toch reeds 
onder grote moeilijkheden zuchtende Franse republiek. 

Aanvankelijk scheen het tot militaire maatregelen te zullen komen, maar 
de lust daartoe was eigenlijk van beide zijden uiterst gering. Bemiddeling van 
Amerikaanse en Britse zijde werd dan ook, zij het met aarzeling, aanvaard. 

Toch schoot men niet erg op. Daarom greep Frankrijk naar een middel, 
dat in soortgelijke gevallen wel uitkomst heeft gebracht. Men trachtte het 
geschil onder te brengen in een hoger probleem. Voor dat omvangrijker 
vraagstuk stelde men dan een oplossing voor, waardoor ook de oorspron
kelijke kwestie kon worden opgelost. 

V ooral aan Franse zijde heeft men deze methode meermalen gevolgd. 
Zij ligt ook in de Franse lijn. Waarschijnlijk als erfgenaam van de Latijnse 
aanleg tot vorming van grote staatkundige eenheden, heeft men onder de 
republiek zowel als onder de monarchie door het in evenwicht brengen 
van de onderdelen, verbonden tussen volken weten te ontwerpen. Men 
denke slechts aan de Rijnbond onder Napoleon of aan de kolen- en staal
gemeenschap, die als plan-Schuman werd ontworpen. 

Zo deed thans de Franse premier Gaillard. Hij ontwierp een Middel
landse zeetractaat, dat een verbond zou betekenen voor Frankrijk, Italië, 
Spanje, Marokko, Algiers als deel van Frankrijk, Tunis, Lybië en des
noods Engeland en de Verenigde Staten. Engeland wegens het bezit van 
Gibraltar en de Verenigde Staten wegens hun grote belangen in het wes
telijk bekken van de Middellandse zee, waar een van hun machtigste 
vloten kruist. 

Frankrijk wilde echter van twee beginselen uitgaan. In de eerste plaats 
moest de volstrekte onafhankelijkheid van Tunis bewaard blijven. In de 
tweede plaats mocht de kwestie-Algiers niet voor de Verenigde Naties 
worden gebracht. 
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Verder moest de grens tussen Algiers en Tunis aan twee zijden bewaakt 
worden. De Franse troepen zouden geconcentreerd worden in de omgeving 
van de oorlogshaven Bizerte. De door de Fransen te ontruimen vliegvelden 
zouden zo door Tunesische troepen bewaakt worden, dat zij niet door de 
Algerijnen zouden kunnen worden bezet. En tenslotte moesten alle discri
minerende bepalingen tegen de Franse ambtenaren en burgers worden 
opgeheven. 

Indien het Middellandse zeetractaat tot stand komt, zal het toch enkele 
zeer zwakke plekken vertonen. Het lidmaatschap van Spanje zal met 
gemengde gevoelens worden begroet door die staten, welke zich de eigen
aardige houding van Spanje in de tweede wereldoorlog herinneren. Boven
dien vertoont de Spaanse staatsregeling nog altijd veel fascistische vlekken. 
Engeland zal met het oog op Gibraltar er ook gematigd sympathiek tegen
over staan, vooral omdat het vermoedt, dat het plan eigenlijk afkomstig 
is van een Spaanse diplomaat. Zo is ook Malta nog altijd een twistpunt 
tussen Engeland en Italië. Maar daar staat tegenover, dat Italië ook gele
genheid krijgt zijn bijdrage te leveren tot de ontsluiting van N oord- en 
Midden-Afrika. Voor de Afrikaanse staten zal het moeilijk te aanvaarden 
zijn, dat Algiers een deel van Frankrijk zal blijven. Het grote voordeel is 
echter, dat hier een poging wordt gewaagd om de westerse beschaving en 
die van niet-westerse volken tot een vreedzaam samenleven te brengen. 

Aan de andere zijde van de wereld treft men een gelijksoortige poging 
tot samenwerking aan tussen Oost en West. Wij bedoelen hiermede de 
Zuid-Oost-Aziatische verdragsorganisatie, die haar vergadering te Manila, 
de hoofdstad van de Philippijnen heeft gehouden. Dit verbond is een 
tegenhanger van de Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Tegenover een 
opdringend communisme, dat zich hier mede vertoont in het Chinese 
communisme, heeft men getracht een afsluitende ring op te bouwen, be
staande uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Frankrijk, 
Nieuw-Zeeland, de Phillippijnen, Thailand en Pakistan. De bedoeling van 
dit verbond is de verdediging tegen agressie en revolutie in Zuid-Oost-Azië 
en de handhaving van vrede en veiligheid. Het verdrag kwam in werking 
op 19 februari 1955. De eerste zitting van de raad kwam enkele dagen 
later bijeen onder voorzitterschap van Prins Wan van Thailand. Deze raad 
bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken van de deelnemende landen 
of uit hun plaatsvervangers. Als onderdeel van de verdediging worden 
ook maatregelen getroffen op economisch en sociaal gebied. 

De laatste vergadering heeft zich vooral bezig gehouden met de moeilijk
heden in Indonesië. Blijkbaar ziet men thans algemeen in, dat de politiek 
van Soekarno direct leidt tot versterking van het communisme. Daardoor 
wordt de ring van Pakistan tot Nieuw-Zeeland in het midden doorbroken. 
De zeeverbindingen worden ernstig in gevaar gebracht, vooral nu Indonesië 
alle zeeën en straten tussen de eilanden als territoriaal water wil beschou
wen. De opstandelingen in Padang zien dat ook zeer goed in. Zij doen 
telkens een beroep op de Z.O.A.V.O. Op zijn minst verwachten zij er
kenning, al is het dan maar de facto. 

Hiertoe wenst men in Manila zeker nog niet over te gaan. Ingewikkeld 
keurt men het beleid in Djakarta af, maar men vreest, en zeker niet ten 
onrechte, dat elke steun van de Z.O.A.V.O. alle Indonesiërs weer op een 
hoop zal gooien tegen vreemde invloed. Het is echter de vraag, of men daar 
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ook zo staat tegen de hulp der Russen, waarover telkens opzienbarende 
mededelingen verschijnen. 

Natuurlijk komt de kwestie-Nieuw-Guinea nu enigszins op de achter
grond. Niettemin zal de strategische betekenis van dit geweldige eiland met 
zijn prachtige havens wel meer door de hoofden der maritieme leiders spelen. 

Dit is van belang voor de gehele strategie, zoals die tegen het commu
nisme wordt gevoerd. Terwijl dit communisme in het westen en het Mid
den-Oosten vooral geleid wordt door Moskou, ligt in het Verre Oosten 
het accent veel meer bij China. Terecht heeft men echter opgemerkt, dat de 
vrede over de gehele wereld één is. Men kan niet in het ene gedeelte van 
de wereld in vrede met het communisme leven en in het andere met een 
conflict rekenen. Vandaar de wereldreis van Macmillan, de Britse premier. 
De wereldreis van Koningin Elizabeth door het grote gemenebest had 
reeds duidelijk aangetoond, dat Londen geenszins van plan was zijn 
wereldpositie op te geven. Het moge door de tweede wereldoorlog bij de 
Ver. Staten zijn achtergekomen, geleidelijk is het weer bezig zijn positie te 
versterken. Zelfs het geschil om Suez kon deze ontwikkeling niet afremmen. 

Deze reis heeft wel aangetoond, dat Engeland nog veel vrienden heeft. 
In India ondervond hij bij N ehroe in elk geval een begrijpende sympathie. 
Dat is verklaarbaar uit het onbehagen in India over de groeiende macht 
van China, die zich wel heel duidelijk aftekent in de versterking van het 
communisme in Indonesië. In dit opzicht trekken de regeringen van India 
en Pakistan één lijn. Soekamo heeft dit tot zijn schade ondervonden op 
zijn vakantiereis. Het schijnt zelfs, dat de ondersteuning in de Verenigde 
Naties voor het Indonesische standpunt heel wat geringer is geweest, 
dan men uit het lidmaatschap van het Afro-Aziatische blok had kunnen 
vermoeden. 

Niettemin was de thuiskomst van Macmillan voor hem niet zo prettig. 
De uitslag van de tussentijdse verkiezing in Rochdale, waar een labour
candidaat de meerderheid wist te behalen, was in het bijzonder een neder
laag voor de conservatieven, die zeker op behoud van hun zetel hadden 
gerekend. Vooral omdat zij slechts goed negenduizend stemmen verkregen, 
terwijl zelfs de liberalen een aantal van zeventienduizend stemmen wisten 
te bemachtigen. Het schijnt, dat dit niet direct moet worden gezien als het 
begin van een liberaal réveil. De liberale candidaat was namelijk een be
kende televisiester en zijn vrouw, die ijverig huisbezoek had gedaan, 
stond bekend als een balletfiguur en filmartiste. 

Echter heeft een tweede tussentijdse verkiezing, namelijk in het district 
Torrington tot een liberale overwinning geleid. Wel was de meerderheid op 
de conservatieven zeer gering, maar men tast waarschijnlijk niet mis, 
als men uit de uitslag afleidt, dat de kiezers een bewind van de partij van de 
arbeid even moe zijn als dat van de conservatieven. Nu had Torrington 
wel een zeer oude liberale traditie. Maar het liberale stemmenaantal was 
toch ditmaal groter dan het in de laatste jaren ooit geweest was. 

Voor een deel zal deze algemene ontevredenheid zijn ontstaan door het 
onbehagen over de weifelende houding der regering inzake het houden 
van een topconferentie met Rusland. In dit opzicht is er een groot verschil 
tussen Frankrijk en de Duitse bondsrepubliek enerzijds en de andere 
grote mogendheden anderzijds, hoewel ook daar onderling grote ver
schillen zijn. Onlangs hebben de Duitse bondskanselier Adenauer en de 
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Franse minister Pineau een bespreking over dit vraagstuk gehouden. Daar
bij is overeenstemming bereikt over een positieve houding ten opzichte 
van een topconferentie. Als belangrijke vraagstukken, die daar zouden 
kunnen worden behandeld, zijn genoemd in het gemeenschappelijk com
muniqué de ontwapening en de hereniging van Duitsland, maar beide 
in samenhang met de handhaving van de Europese veiligheid. Dit laatste 
spreekt overigens vanzelf. Indien er geen Europese veiligheid bestaat, 
hebben ook de andere vraagstukken hun belang verloren. 

Maar toch doet men verstandig niet te spoedig tot een tegemoetkomende 
houding ten aanzien van de Russen over te gaan. Dat blijkt wel uit de 
ontwikkeling der laatste weken. Men heeft daar algemene verkiezingen 
gehouden. De uitslag stond van te voren vast, omdat er slechts een candi
datenlijst was, waarop bij de stemming maar een zeer beperkte keus aan 
de kiezer was gelaten. Indien men zich het wezen van een communis
tische staat indenkt, is dit systeem helemaal niet zo vreemd. Men gaat er 
van uit, dat de partij het zuiverst de stem van het volk vertegenwoordigt. 
Andere partijen zouden dus de mening van het volk verduisteren. Boven
dien is de uitspraak van de partij de waa11heid. Deze laatste overtuiging 
is zo muurvast in het communistische bewustzijn vastgeroest, dat zelfs de 
slachtoffers van partijbeslissingen met een zeker enthousiasme met de 
uitspraak instemmen. Dit bleek bijvoörbeeld zeer duidelijk, toen bij de 
stemming, waarbij Boelganin in zijn functie door Chroestjew werd ver
vangen, Boelganin zelf instemmend zijn hand ophief, om deze beslissing 
te ondersteunen. 

In zulk een betrekkelijke kleinigheid ziet men duidelijk, welke geeste
lijke macht het communistisch stelsel op zijn aanhangers uitoefent. 

* 
BOEKBESPREKING 

PRoF. MR. B. V. A. RÖLING, Nieuw-Guinea a,zs wereld
problee1tL Van Gorcum & Camp., Assen. 

Dit geschrift heeft in Nederland enige opschudding verwekt. Deze zou 
minder zijn geweest, indien men de strekking van deze brochure in vetband 
had gebracht met enkele recente beschouwingen van de schrijver, bijvoor
beeld met die in zijn opstel in de Internationale Spectator van september 
1957 over de kwestie-Suez. 

Toch stelt de beoordeling ons voor niet geringe moeilijkheden. Wat 
is de strekking van de publikatie? Aanvankelijk krijgt men de indruk, 
dat het eerste hoofdstuk een juridische beschouwing wil leveren. De 
schrijver oppert zelfs de mogelijkheid, dat de juridische positie ook in de 
toekomst een beslissende rol zal kunnen spelen. Daar staat tegenover, 
dat in het derde hoofdstuk het juridische vraagstuk wordt weggewuifd, 
onder het argument, dat Nederlands souvereiniteitspositie aanvechtbaar 
is, zodat andere factoren de beslissing moeten brengen. Maar ook afgezien 
daarvan is dit eerste hoofdstuk minder een objectieve beschouwing dan 
een eenzijdig pleidooi voor het standpunt van Indonesië. 

Deze eenzijdigheid, deze partijdigheid komt men in het gehele geschrift 
tegen. Zij wordt openlijk toegegeven, waar in het woord vooraf uitdruk-
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kelijk wordt verklaard, "dat men de Indonesische onredelijkheden en 
verdragsschendingen niet breed heeft uitgemeten, hoewel deze veel van 
de Nederlandse verontwaardiging en gekrenktheid zouden kunnen ver
klaren", maar dat men de nadruk heeft gelegd op Nederlandse daden. 
Maar afgezien van deze eenzijdigheid, die de objectieve rechter in een 
pleidooi misschien zou willen vergeven, menen wij, dat dit juridisch betoog 
geheel is mislukt 

Het gaat hier in eerste instantie over de vraag, bij wie de souvereiniteit 
berust. Deze vraag moet beoordeeld worden naar de inhoud van het charter 
van de souvereiniteitsoverdracht. Aangezien deze in dit opzicht volkomen 
duidelijk is en als zodanig door Indonesië aanvankelijk ook is aanvaard, 
komt het mij ongeoorloofd voor, de betekenis van de betrokken bepalingen 
te verduisteren door aan te komen dragen met voorafgaande overeen
komsten, bijvoorbeeld die van Linggadjati, over de inhoud waarvan beide 
partijen nog wel een onderling afwijkend oordeel hadden. De inhoud van 
de laatstgesloten overeenkomst is beslissend voor de positie van de partijen. 
En het is ons niet duidelijk, waarom het woord souvereiniteit, dat in de 
toescheidingsovereenkomst over de staatsburgers in de aantekening over 
de nationaliteit van de inwoners van Nieuw-Guinea uitdrukkelijk voorkomt, 
aan een vergissing moet worden toegeschreven. Elk argument voor deze 
belangrijke conclusie ontbreekt! 

Misschien acht Röling dit een westerse voorstelling, die in het oosten 
niet wordt gedeeld. Dan vergeet de schrijver, dat Indonesië, als lid van de 
organisatie van de Verenigde Naties zichzelf gebonden heeft aan de rechts
opvattingen, die aan het charter van de Verenigde Naties ten grondslag 
liggen. Daar wordt uitdrukkelijk gesproken o. a. over eerbied voor de 
verplichtingen, die uit overeenkomsten voortvloeien. Indien Indonesië dat 
beginsel niet aanvaardt, behoort het in de Verenigde Naties niet thuis. 

Het tweede hoofdstuk, dat een overzicht geeft van de standpunten, 
ontwikkeld op de jongste algemene vergadering der Verenigde Naties 
gaan wij voorbij, omdat het vrijwel geen nieuwe gezichtspunten opent. 
Anders wordt het met het derde, dat als afzonderlijk artikel verscheen in 
SocûUisme en Democratie. Inderdaad is het als geheel een afzonderlijk 
artikel, daar het eigenlijk los staat van hetgeen in de voorgaande blad
zijden is behandeld. Ook herhaalde lezing heeft ons niet tot enige waarde
ring voor deze bladzijden kunnen brengen. Men vindt er opmerkingen, 
die kennelijk onjuist zijn (blz. 81: Dwars door elke politieke partij loopt 
de scheidslijn, die voorstanders van een vasthouden aan de Nederlandse 
souvereiniteit en voorstanders van een vreedzame regeling met Indonesië 
verdeelt); insinuaties (blz. 81: De unanimiteit, die in het parlement bleek 
bij de laatste regeringsverklaring van 23 dec. j.1. was een quasi-unanimi
teit, in dadenloosheid gebaseerd op politieke angst); juridisch-onhoudbare 
beweringen (Alles draait om de interpretatie van de Linggadjati overeen
komst, blz. 83); opeenstapeling van eenzijdige beweringen (het gehele 
betoog op de blz. 84,85). Het toppunt van een verward betoog vindt men 
op de bladzijden 90 en 91. De economische toekomstverwachting daar 
geschilderd, mist elke grond. De sociale, hieraan verbonden, is volkomen 
onwerkelijk (vast staat, dat de eerste taak is de Papoea's te leren leven 
in een Aziatisch milieu.) Volkomen onbegrijpelijk is de zinsnede: Is het 
niet aannemelijk, dat Aziaten beter dan Europeanen geschikt zijn om 
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Aziaten voor te bereiden voor het leven in een Aziatisch milieu? vVij 
vragen: sinds wanneer staat het vast, dat Papoea's Aziaten zijn? 

Zo zouden wij door kunnen gaan. De schrijver schijnt te geloven, dat de 
relatie van Indonesië tot Nieuw-Guinea een grotere waarborg voor inten
sieve onzelfzuchtige bemoeiing is dan Europees koloniaal beheer. \1\Tij 
zouden graag willen vernemen op welke feiten of omstandigheden deze 
overtuiging steunt. 

Slechts met de titel zijn wij het volkomen eens. Nieuw-Guinea is een 
wereldprobleem. Maar anders dan de schrijver menen wij, dat afstand 
van Nieuw-Guinea de positie van Sukarno en dus van het communisme 
buitengewoon zou versterken, zmvel psychologisch als strategisch. Maar 
toch is dat nog niet het voornaamste. In het vraagstuk Nieuw-Guinea 
gaat het in zijn diepste kern om de positie van de overheid als Gods diena
resse. Deze heeft een taak, u ten goede ... daarom draagt zij het zwaard 
niet tevergeefs ... Tal van betogen omtrent dit vraagstuk zien dat niet in. 
Daarmede raken zij aan een van de grootste vraagstukken van deze tijd, 
de ontkenning van de plaats van de overheid, die God naar het woord van 
onze geloofsbelijdenis ... uit oorzaak van de verdorvenheid van het men
selijk geslacht ... geschonken heeft. Ieder die deze bijzondere plaats ontkent 
werkt mede aan de uitbreiding van het communisme, dat zich gaarne 
werpt op streken, waar het gezag is verdwenen of verslapt. 

MR. L. VI/. G. ScHOLTEN 

PRoF. DR. J. BARENTs, PRoF. DR. -vv. H. GisPEN, DR. G. P. 

VAN ITTERZON, PRoF. DR. GEZINA H. J. VAN DER MoLEN, 

PROF. DR. M. c. Sl\-IIT, PROF. DR. H. Sl\UTSKAMP, 

PRoF. DR. Vv. C. VAN UNNIK, Christendon~ en natio-
1/alism.e. Uitg. Van Keulen, 's-Gravenhage, 1955. 

Over het "nationalisme" is de laatste jaren veel belangrijke litteratuur 
verschenen. Van Nederlandse zijde is daarin niet veel bijgedragen, maar 
na de tweede wereldoorlog kreeg 1nen ook hier voor dit uitermate belang
rijke vraagstuk meer belangstelling. Enkele van o.nze vooraanstaande 
historici, ik noem o. a. de namen van de hoogleraren Geyl, Huizinga en 
Locher, hebben het probleem van het nationalisme onder de loep genomen. 

Het vraagstuk van de verhouding tussen het christendom en het natio
nalisme heeft vanzelfsprekend veler aandacht getrokken, al zou het alleen 
maar zijn ten aanzien van het standpunt dat de christen moet innemen 
·ten opzichte van de extreem-nationalistische bewegingen der laatste decen
nia. Het was zeker een goede gedachte toen in een samenkomst van het 
Genootschap van Christelijke Historici in Nederland het plan werd opge
vat, dit thema door een aantal deskundigen te laten bewerken en de ge
houden bijdragen in een lustnunbunclel uit te geven. 

Prof. Dr. H. Smitskamp houdt zich in de inleiding bezig met een be
schouwing van de termen natie en nationalisn<e, waaromtrent veel tegen
strijdige opvattingen bestaan. De schrijver stelt een zeer algemeen ge
houden definitie van het begrip natie op. Hij schrijft op blz. 13: "Een 
natie is een groep van personen, georganiseerd in een eigen staatsverbanel 
of zo'n verband begerend, die zich op de grondslag van een gezamenlijk 
doorleefd verleden en doorgaans ook van een zekere homogeniteit van 
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taal, cultuur en afstamming, als eenheid voelt en deze eenheid in stand 
wil houden". Hoewel deze definitie niet iedereen zal bevredigen is zij 
alleszins bruikbaar. 

Bij de behandeling van het begrip nationalisme verzet de inleider zich 
terecht tegen Huizinga's te beperkte omschrijving, als een streven naar 
prioriteit en macht, waardoor het nationalisme, zoals zich dit demon
streerde in midden en oost Europa, van behandeling buitengesloten wordt. 
Smitskamp geeft op blz. 17 zijn omschrijving: "Nationalisme is het streven 
de eigen natie in stand te houden en haar welzijn te bevorderen op grond 
van de overtuiging, dat zij een zekere waarde vertegenwoordigt en een 
bepaalde taak te vervullen heeft". 

Na enkele beschouwingen over hetgeen hij onder christendom wil ver
staan besluit de inleider zijn belangwekkend artikel. 

Men kan niet zeggen, dat alle andere schrijvers zich aan de door de 
inleider genoemde definities hebben gehouden, ja zelfs mist men af en toe 
de behandeling van de krachtens de titel verwachte stof, maar dit neemt 
niet weg, dat het geheel zeker de moeite van het bestuderen waard is. 

De redactie, die met de uitgave van de bundel was belast, had naar 
eenheid kunnen streven, maar zij dekt haar beleid door op te merken, dat 
het haar taak was te verzamelen en te rangschikken. Men kan zich dan 
afvragen: waarom een inleiding! Wij zullen in de navolgende beschouwing 
nog andere gevolgen van die beperkte taak opmerken. 

Het waardevolle eerste artikel Het Oude Testament over Israël als 
uitverkoren volk van de hand van prof. dr. W. H. Gispen draagt, hoe kan 
het anders, een sterk theologisch-exegetisch karakter. Terecht heeft men 
deze studie als eerste in de reeks opgenomen, want het joods-messianisme 
heeft veel invloed gehad op latere nationale bewegingen. Van betekenis is 
eveneens de reden, dat "veel Joden tot de huidige dag toe zichzelf als 
een door God uitverkoren volk beschouwen" (blz. 22). Ik teken hierbij 
aan, çlat deze opvatting ook onder christenen aanhang vindt. De schrijver 
is evenwel van oordeel, dat een christen op grond van het Nieuwe Tes
tament hiertegenover afwijzend moet staan. Is dit wel waar? Hoe moet 
deze uitspraak worden gerijmd met Romeinen 11 : 28 en 29? 

Deze uitspraak brengt ons bij het artikel van prof. dr. W. C. van 
Vnnik Christendom en nationalisme in de eerste eeuwen der kerkgeschie
denis, waarin wij op blz. 41 lezen: "Israël blijft, ondanks alles, Gods 
volk". Hier stuiten wij op een tegenstelling, maar deze had door de leden 
der redactie niet ondervangen kunnen worden, want deze tegenspraak 
ligt te veel op theologisch terrein. De schrijver van het tweede referaat 
werkt op bekwame wijze uit hoe het jonge christendom tegenover het 
Joodse en Romeinse nationalisme stond. Voor dit nationalisme was geen 
plaats bij hen, die zekerheid hadden over het komende Koninkrijk Gods. 

Prof. dr. J. Barents behandelt Het nationalisme in de middeleeuwen. 
Dit opstel bevredigt niet geheel, want het Duitse nationale besef in die 
periode van de wereldgeschiedenis wordt m. i. onderschat. Opvallend is, 
dat in dit artikel bijna niet wordt gesproken over de verhouding tussen 
christendom en nationalisme. De schrijver behandelt veeleer de opkomst 
van het nationalistische begrip. In die vorm heeft het referaat betekenis, 
maar men vraagt zich af of het in die vorm binnen het kader van de lus
trumbundel paste. Prof. Barents levert kritiek op de opvatting, dat de 
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beweging der Hussieten in de eerste plaats werd gevoed door haatgevoelens 
tegenover de Duitsers. Op blz. 75 schrijft hij: "Dat dit de ware en diepste 
grond zou zijn geweest wordt reeds weerlegd door het feit, dat Huss zelf 
de Duitsers niet haatte". Ik citeer dit gedeelte, omdat wij op blz. 78 in 
het artikel van dr. G. P. van Itterzon De reformatie en de nationale ge
dachte lezen: "Johannes Huss was hoogleraar aan de Universiteit te Praag 
en haatte de Duitsers". Wat is juist? 

Dr. van Itterzon erkent, dat in de dagen van renaissance en humanisme 
de nationale gedachte meer en meer op de voorgrond kwam, hetgeen vooral 
het geval was in de kringen der intellectuele aristocratie. Ten aanzien 
van de invloed van de hervorming is hij terecht zeer voorzichtig, zoals 
blijkt uit hetgeen hij schrijft op blz. 88: "Met de reformatie lag het in elk 
land weer anders. Waar in Schotland het gereformeerde protestantisme 
of in de Scandinavische landen het lutheranisme vrij algemeen werd aan
vaard, was de religie tevens een band, die de natie samenbond, te meer, 
wanneer de koning voor de nieuwe religie had gekozen. Waar even
wel de reformatie op binnenlands verzet stuitte en er terzake van het 
geloof een felle krijg moest worden gevoerd, zoals dat in Duitsland, 
Zwitserland, Frankrijk en Nederland het geval was, overheerste het gods
dienstige vuur de nationale bezieling, maar werd toch ook herhaaldelijk 
de nationale idee zo hecht met de religieuze vervlochten, dat het trekken 
van conclusies hoogst gevaarlijk wordt". 

Prof. dr. M. C. Smit geeft in de studie Nationalisme en katholicisme 
de ideeën van verschillende rooms-katholieke schrijvers weer, waaruit 
blijkt, dat hij hun godsdienstige richting samenvat onder de naam "katho
lieken". Hij betoogt, dat de secularisatiegedachte, die zo bevrucht end 
werkte op de ontplooiing van het nationalisme niet, zoals de rooms-katho
lieken beweren, wortelde in de reformatie, maar in de thomistische erken
ning van de eigen waarde van het natuurlijke en het tijdelijke, een op
vatting, die voor kritiek vatbaar is. De schrijver wil de verhouding katho
licisme-nationalisme beschouwen in haar historische dynamiek. Hij onder
scheidt terecht verschillende fasen in het nationalisme, maar de aard der 
ontwikkeling van dit begrip maakt hij bij zijn onderscheiden fasen niet 
duidelijk. Men kan niet negentiende-eeuwse aanhangers van de traditionele 
vorstenmacht én aanhangers van een romantisch-liberaal nationalisme 
zonder verdere uitleg tegenover elkaar plaatsen als vertegenwoordigers 
van ongecompliceerd en gecompliceerd nationalisme. 

In de artikelen Ontstaan en ontwikkeling van het moderne nationalisme 
en Christendom en modern nationalisme van prof. dr. H. Smitskamp wordt 
een duidelijk overzicht van de verschillende problemen gegeven. Zij be
horen m. i. tot de beste studies uit deze lustrumbundel. In de eerste studie 
wordt een concreet beeld voor ogen getoverd van het moderne nationalisme, 
dat zijn wortels heeft in de verlichting en de Franse revolutie enerzijds 
en de Duitse romantiek anderzijds. In het aansluitende opstel wordt een 
te enge binding tussen het christelijke en het nationale in velerlei nationaal 
religieus roepingsbesef kritisch bezien. De schrijver vestigt terecht de 
aandacht op de tegenstelling, die weliswaar sporadisch, maar die toch voor
kwam in het Duitse rijk van Bismarck, waar men belast was "met de oude 
Lutherse traditie van volgzaamheid tegenover de overheid", een onder
werp, dat m. i. ook had moeten worden behandeld in deze bundel, maar 
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dat wij node missen, evenals trouwens de houding, die Calvijn tegenover 
deze dingen heeft ingenomen. Hoe was de houding der hervormers tegen~ 
over het nationalisme? Degenen, die zich verzetten tegen de staatsverheer
lijking in het Duitse keizerrijk zijn gering in aantal. De schrijver memo
reert Martin Kähler en Ludwig von Gerlach. De beste leermeesteres 
van het fatale van de nationale overschatting was echter de ervaring. 

De tweede studie wordt door de schrijver besloten met de navolgende 
inhoudrijke zinsneden: "De aanschouwing van wat een tot zijn uiterste 
consequenties doorgezet nationalisme voor kerk en christendom betekent, 
heeft veler ogen geopend en vormde de krachtigste stimulans tot verweer. 
Tussen het christendom en het radicale nationalisme is een vergelijk alleen 
mogelijk, wanneer het eerste capituleert. De ondervinding, niet alleen in 
Duitsland, heeft het uitgewezen. Het ligt ook in de aard van de zaak. 
Want wanneer de nationale gemeenschap van de enkeling onvoorwaar
delijke overgave vergt aan haar louter aardse idealen; wanneer zij ter
wille van de dienst aan de natie de geboden Gods relativeert of buiten 
werking stelt; wanneer zij onderwijs en opvoeding vóór alles dienstbaar 
maakt aan de scholing in nationalistische geest; wanneer de vaderlandse 
gemeenschap de pretentie gaat voeren een geloofsgemeenschap te zijn; 
kortom, wanneer zij het karakter aanneemt van een anti-kerk en haar ver
ering een pseudo-religie wordt, is het duidelijk hoe de houding van de 
christen moet zijn. Duidelijk althans in principe en in abstracto. Want 
de christen is ook vaderlander. En hij mag nog zo goed weten, dat zijn 
roeping ten opzichte van het hemels vaderland boven die ten aanzien van 
het aardse onder alle omstandigheden de voorrang heeft, wanneer die 
beide in conflict komen is een sterke overtuiging nodig om niet te be
zwijken voor de verleiding van het compromis" (blz. 135). 

Prof. dr. G. H. J. van der Molen schenkt in het laatste artikel aandacht aan 
Christendom en internationalisme, waarvan de inhoud vooral haar waarde 
ontleent aan het beknopte overzicht van de geschiedenis der volkenrechte
lijke theorieë.n en plannen ter zake van de internationale organisatie. 

Deze beknopte beschouwing van de lustrumbundel, die voorzien is van 
talrijke litteratuurverwijzingen, heeft aanleiding gegeven tot enkele kri
tische opmerkingen, maar dit doet niet af aan de grote waardering, die 
men voor dit werk moet hebben, want het geheel is een waardevolle 
bijdrage tot de kennis. van het aan de orde gestelde probleem geworden, 
waaruit iedereen, die belangstelling heeft voor dit brandende vraagstuk 
zal kunnen putten. Men dient dan ook de initiatiefnemers met het bereikte 
resultaat te complimenteren, terwijl tevens de hoop mag worden uitge
sproken, dat nog verschillende lustrumbundels van het Gezelschap van 
Christelijke Historici in Nederland het licht mogen zien. J. VERSEPUT 

DR. R. VAN DIJK, Vrijheid en gebondenheid van de mens in 
de samenleving. Uitg. N.V. Gebr. Zomer en Keunings 
Uitgevers Mij, Wageningen. 

In hoofdstuk I, dat handelt over de probleemstelling, wijst de schrijver 
op de bij velen bestaande vrees voor de toekomst van de mens, die zich 
hoe langer hoe meer schijnt te openbaren als "massamens", de mens die 
niet meer zelf schuift, maar geschoven wordt, die niet meer zelf stuwt, 
maar zich laat meedrijven, willoos en futloos, en die niets méér schuwt 
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dan het zelf dragen van verantwoordelijkheid voor leven en toekomst. Ver
der heet het "Men vraagt zich af of en indien ja, waarom dan deze vrees 
en onrust omtrent de toekomst van mens en samenleving, van mens en 
cultuur juist in onze tijd zo verbreid en algemeen zijn. Heeft deze vrees, 
deze verontrusting juist vandaag een reële basis, gaan wij sinds kort met 
onze wereld, met onze samenleving inderdaad in een verkeerde, in een 
fatale richting? Of is zulks geheel of ten dele slechts schijn? Kunnen onze 
vrees en verontrusting, ons gevoel van machteloosheid wellicht slechts 
dááraan geweten worden, dat de moderne samenleving zó ingewikkeld, zó 
moeilijk te overzien en te doorzien valt, dat de gemiddelde mens voorshands 
wel het gevoel móét krijgen dat het in leven en samenleven eigenlijk alle
maal maar in z'n werk gaat bij hem, over hem en ... zonder hem? Zijn 
vrees en onmachtsgevoel wellicht eigenlijk niet veel meer dan een product 
van verbeelding en wanbegrip van mensen, die voor de situatie van onze 
moderne samenleving en de positie van de mens daarin niet (nog niet) 
het juiste inzicht kunnen opbrengen?" (blz. Sen 6). 

Uit het bovenstaande mag de conclusie worden getrokken, dat de schrij
ver er oog voor heeft, dat het thema, waarover zijn boek handelt, van 
eminente betekenis is voor mens en samenleving beide. Men is dan ook 
geneigd om met warme belangstelling kennis te nemen van het resultaat 
van een studie over een zo belangrijk onderwerp. 

Bij het verder lezen krijgt men echter de indruk, dat het gestelde pro
bleem niet al te serieus wordt genomen. Gesproken wordt "over massi
ficatie zeurende lieden" (blz. 83), "de mening, dat de moderne samen
leving, dat ook de nederlandse samenleving bezig is zich sterk te bewegen 
in de richting van het collectivisme, van de totale staat" (blz. 97), "de 
moderne collectiviserings-, massificatie- en ontpersoonlijkingsprofeten" 
(blz. 101), "nogal eens geuite stoute beweringen over een "elite", die de 
massa der partijleden tot het uiterste bevoogdt en van ware politieke 
vrijheid en verantwoordelijkheid berooft" (blz. 128), "ondanks veel ge
praat over dirigisme e. d." (blz. 140). 

De raillerende toon, die in deze citaten doorklinkt, wekt de indruk, als 
zou de schrijver niet vrij zijn van enige emotionele vooringenomenheid ten 
aanzien van de brandende vragen dezer dagen. Deze vooringenomenheid 
kan uiteraard slechts schade doen aan een rustige evenwichtige behandeling 
van deze vragen, waaraan we juist zo'n grote behoefte hebben. 

Wij hebben dan ook de indruk, dat de behandeling van het vraagstuk 
van de vrijheid en geoondenheid van de mens in de samenleving, althans 
voorzover deze het politieke en sociaal-economische terrein raakt, aller
minst volledig uit de verf is gekomen. 

Dit blijkt onder meer uit hoofdstuk VI, dat handelt over de mens in het 
staatkundig leven. Daarin wordt de noodzakelijkheid van ordening van 
staatswege op weliswaar suggestieve, maar allerminst objectieve wijze ge
demonstreerd aan het moderne wegverkeer. "Stel, dat ik elke morgen om 
naar mijn werk te gaan moet fietsen van Amstelveen naar het Centraal 
Station in Amsterdam." Er wordt dan gewezen op de levensgevaarlijke 
chaos, die zou ontstaan, indien ieder maar zijn eigen gang zou gaan. 
"Nu denk ik mij even de van overheidswege gestelde regels voor het 
wegverkeer weg, ik veronderstel even dat er geen overheid is. Denkt 
u dat ik dan ooit nog veilig en ongedeerd, en op tijd het Centraal 
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Station zal bereiken? Och ja, één kans op duizend heb ik wellicht nog." 
Ieder zinnig mens is uiteraard van de noodzakelijkheid van de verkeers

regeling overtuigd. De vraag, waar het op aankomt en die niet beantwoord 
wordt is echter deze: gaat de overheid thans niet veel verder dan het schep
pen van de voorwaarden om de burgers in staat te stellen veilig de door 
henzelf gekozen bestemming te bereiken? Is het niet zo, dat de overheid 
er toe neigt om verder te gaan dan het regelen van het verkeer, doordat 
zij de burger naar de haar (de overheid) passende bestemming dirigeert? 

De schrijver meent goed te doen om juist in deze tijd de staat als insti
tuut der vrijheid op de voorgrond te plaatsen. "De statelijke openbare 
orde garandeert allen in waarheid een stil en gerust leven in vrijheid. 
Garandeert vrijheid van bezit, vrijheid van leven en veiligheid, vrijheid 
van beweging, vrijheid van verkeer en bedrijf, vrijheid van geloven en 
spreken, kortom vrijheid om te leven. Dit alles natuurlijk binnen zekere 
grenzen, maar daarover straks." (blz. 94). Deze laatste zinsnede wordt 
dan verder uitgewerkt door de opmerking, dat de "aller-individueelste zelf
bepaling" van de enkeling aan banden gelegd moet worden, de "eigen rich
ting" van de mens moet worden "te keer gegaan" en de leden van de staats
gemeenschap gevoegd moeten worden in het gemene, het voor allen ge
lijkelijk geldende kader van rechten en plichten, van geboden en ver
boden. Alles akkoord. Er moet zijn vrijheid en gebondenheid. Maar wat 
de lezer nu juist interesseert, is de vraag, hoe het nu precies in concreto 
met de vrijheid staat, bv. met de vrijheid van verkeer en bedrijf. In hoe
verre is deze vrijheid nog gewaarborgd? Gaat de staat in de beperking 
der vrijheid al dan niet verder dan strikt noodzakelijk is? Betreft het 
inderdaad niet meer dan een aan banden leggen van de "allerindividueeIste 
zelfbepaling" ? Hoe staat het in dit verband met loonpolitiek, prijspolitiek, 
belastingpolitiek, subsidiepolitiek enz. ? Op deze vragen zou de lezer graag 
antwoord ontvangen. Zonder zulk een concreet antwoord kan hij het for
meel wel met de schrijver eens zijn, maar er is niet de minste zekerheid, 
dat deze verbale overeenstemming tevens een materiële overeenstemming is. 

Na een waarschuwing tegen liberalisme en neo-liberalisme merkt de 
schrijver op, dat de grote vraag trouwens is, of wij, met name in Neder
land, nu werkelijk zover gekoerst zijn in de richting van de totalitaire 
staat. Inderdaad, dit is de grote vraag. En op die grote vraag hadden we 
graag een groot antwoord gehad. Het antwoord van de schrijver geeft ech
ter geen bevrediging daar het in algemeenheden opgaat. Hij is er zelfs 
helemaal niet zeker van, dat de relatieve staatsinvloed vandaag zoveel 
groter is dan bv. in onze "calvinistische" 16e (17e) eeuw. "Integendeel" 
wordt er zelfs aan toegevoegd. En dan volgt de wijze waarschuwing, dat 
men zich trouwens in het algemeen moet hoeden voor overdrijving in deze 
en zich wat meer op de reële situatie bezinnen. Juist die reële situatie, 
daarop komt het aan. En om na te gaan, hoe het daarmee staat stelt de 
schrijver de argeloze vraag: "wat merkt u dan alzo in uw dagelijks leven 
van die zg. albedillen de staat? Merkt u daarvan, voorzover u een rustig 
en fatsoenlijk burger bent, werkelijk zoveel? Merkt u er veel van in uw ge
zinsleven, in uw kerkelijk leven, in uw bedrijfsleven, in uw vrije tijd etc." 

Juist heeft men zich met deze gedachte vertrouwd gemaakt, als de schrij
ver ons verrast met te spreken over de "geweldige toename van macht en 
bemoeienis van de overheid op het gebied van het bedrijfsleven". Hoe nu? 
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Is er nu wel of niet wat aan de hand met de overheidsinvloed in het be
drijfsleven? Het lijkt dan wel, of de schrijver zichzelf aan het schrikken 
heeft gebracht. Hij haast zich dan erop te wijzen, dat door de nalatigheid 
van het liberalisme een grote achterstand moest worden ingehaald in de 
staatsbemoeiing. "Deze achterstand moest worden ingehaald en is ook vrij 
snel ingehaald." Gelukkig maar weer! Dat is wel niet naar de zin van 
degenen, die in de "liberalistische" periode ten onrechte in het genot van 
een onmatige "vrijheid" leefden, maar ze moeten nu maar eens wennen 
aan een juiste inperking van de vrijheidssfeer (blz. 1(0). "Want om der 
wille van de vrijheid kan die gebondenheid zéér ver gaan." Als meest 
sprekend voorbeeld wordt dan gewezen op de defensietaak van de overheid. 

Inderdaad. Maar het betreft hier toch wel een zeer bijzonder geval. Be
zwaarlijk kan deze mate van gebondenheid de norm vormen voor bv. het 
economisch terrein in volle vredestijd. 

Maar genoeg hierover. We volgen de schrijver nog even op sociaal ter
rein. Wij zijn het nl. met hem eens, dat op het gebied van loon- en arbeids
regeling de vraag omtrent vrijheid en gebondenheid van bijzondere impor
tantie is (blz. 129). Blijkbaar gaat de schrijver nog uit van het voor-oorlogse 
systeem van loonvurming, maar daaraan gaan we nu maar voorbij. In elk 
geval erkent hij, dat de leden der organisaties veel minder dan voorheen 
concreet mede-beraadslagen over de precieze formulering van de voor
waarden. Nu, met die "precieze formulering" hebben de leden zich - ge
lukkig voor hen! - nooit al te zeer behoeven te bemoeien. Maar we mogen 
wel verklappen, dat de geleide loonpolitiek nog wel iets anders en iets meer 
betekent dan dat de leden niet concreet medeberaadslagen over de precieze 
formulering hunner arbeidsvoorwaarden. 

Maar geen nood! "Er is wel nauwelijks een arbeider, die weet, wat hij 
zegt en doet, te vinden, die in dit opzicht zou kiezen voor het verleden." 
Bedoelt de schrijver hiermede, dat de arbeider de welvaart van nu, gecom
bineerd met minder invloed verkiest boven de armoede van vroeger met 
veel invloed? We laten die welvaart nu maar voor wat ze is, maar we 
zouden er toch op willen wijzen, dat nog beter is welvaart plus invloed. 

Als over de vrijheid van de werker gehandeld wordt, wordt er op ge
wezen, dat dit betekent, dat hij maatschappelijke mobilia heeft, dat hij 
meubels heeft en een wieg voor zijn baby en bovendien nog wat geld in 
zijn zak om nog eens een keer uit te gaan (blz. 81). Wij zouden echter 
willen opmerken, dat het hier een vrijheid in de consumptieve sfeer betreft, 
maar dat niet minder belangrijk is zijn vrijheid in de produktieve sfeer. 
Wij zouden de schrijver willen verwijzen naar zichzelf, als hij wijst op 
de in verantwoordelijkheid gestelde mens, wiens taak en roeping ligt in de 
vervulling van de cultuuropdracht van Gen. 1 : 26, 28. Welnu, dit is alleen 
mogelijk, wanneer de mens ook in de produktieve sfeer de daartoe nodige 
vrijheid van beweging heeft. 

Wellicht zou de schrijver bij een volgende druk aan de uitwerking van 
de gedachte van de vrijheid en gebondenheid van de mens op politiek en 
sociaal-economisch terrein nog eens bijzondere aandacht willen besteden. 
Dit zou ons te meer verheugen, daar wij van het overgrote deel van het 
boek, dat o. m. handelt over de mens in huwelijk, gezin en kerkelijk leven, 
bijna steeds met instemming en altijd met belangstelling kennis hebben 
genomen. D. W. ORMEL. 
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Behoudens enkele overgangsbepalingen trad de Wet op de Bedrijfs
organisatie in werking op 15 februari 1950, dat is dus al weer meer dan 
acht jaar geleden. En nog altijd is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
een zaak waarover de meningen sterk verdeeld zijn en is zij nog voort
durend "in het nieuws". Meestentijds is zij daarbij het onderwerp van 
kritiek, en niet zelden van verguizing. Er zijn zowel onder de dagbladpers 
als onder de weekbladen en de vakpers een aantal organen, die er kenne
lijk "brood in zien", hun lezers regelmatig te vergasten op een soort van 
revolver-journalistiek met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie. Debat met de bedrijvers van dit soort journalistiek heeft 
weinig zin: zij wordt immers niet bedreven met het doel, er althans toe 
mede te werken, dat uit de botsing der meningen de waarheid zal voort
komen, maar op zijn best uit onverbeterlijke vooringenomenheid, wat 
daarvan dan verder de achtergrond ook moge wezen. 

Daarnaast is er gelukkig ook een "kritisch begeleiden" van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, dat voortkomt uit werkelijke belangstelling 
en uit een oprecht streven, bij te dragen tot een gezonde groei van dit 
instituut onder uitzuivering van wat daaruit moet worden of moet blijven 
geweerd. Met zulke kritici is een gesprek mogelijk. 

Niemand zal wel beweren,dat het met de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie "pour Ie meilleur dans Ie meilleur des mond es" , vrij vertaald: 
botertje tot den boom, is. Het kan echter zijn, dat het min of meer spijtig 
constateren daarvan een gevolg is van onjuiste verwachtingen welke 
men van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie heeft gekoesterd. 

Wie mocht hebben gemeend, dat door middel van een publiekrechtelijk 
bedrijfslichaam de vertegenwoordigers der georganiseerde bedrijfsgenoten 
voortaan geheel en al de dienst zouden kunnen uitmaken, moet na enige 
jaren wel teleurgesteld zijn. Maar dat is dan ook geheel en al te wijten 
aan zijn eigen onjuiste verwachtingen. 

Vrije, privaatrechtelijke organisaties van bedrijfsgenoten kunnen alleen 
haar leden en wie zich verder vrijwillig aan haar regelen onderwerpen 
binden en zelfs die niet volledig: zekere burgerrechtelijke bepalingen 
bieden hun bij de rechter in te roepen bescherming tegen willekeur en 
kwade trouw der organisatie, terwijl voorts de wetgever mogelijkheden 
heeft geschapen tot aantasting, door de overheid, van zodanige sociale 
en economische overeenkomsten en afspraken, welke schadelijk zijn voor' 
het algemeen belang. En wie zich niet vrijwillig aan de zeggingsmacht 
van vrije, privaatrechtelijke, organisaties als bovenbedoeld onderwierp, 
moge tot op zekere hoogte door economische dwangmiddelen daartoe 
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kunnen worden genoopt, ook hem biedt, naast een beroep bij de rechter 
op de burgerrechtelijke bepalingen omtrent onrechtmatige daad, de boven
bedoelde wetgeving op de onverbindendverklaring bescherming. 

Zo is het dus al ten aanzien van de vrije, privaatrechtelijke bedrijfs
organisatie. En nu moge de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de wet
telijke bevoegdheid hebben, alle bedrijfsgenoten rechtens te binden, het lag 
toch voor de hand, was zelfs principieel onvermijdelijk en geboden, dat 
zij in het hanteren van haar bevoegdheden werd onderworpen aan pre
ventief resp. repressief toezicht op, d. w. z. het vereiste van goedkeuring 
op resp. de mogelijkheid van vernietiging van, haar verordeningen en 
besluiten door diezelfde overheid, welke in toenemende mate overeen
komstige bevoegdheden met betrekking tot het optreden van de vrije, 
privaatrechtelijke organisaties had verworven. Men zie immers nooit 
voorbij, dat de bevoegdheid tot het rechtens verplichten van wie zich 
niet vrijwillig onderwierp slechts kan worden ontleend aan de (politieke) 
overheid, en dat deze laatste die bevoegdheid slechts mag toevertrouwen, 
wanneer gewaarborgd is, dat bij haar hantering het algemeen belang 
onder het gezichtspunt der publieke gerechtigheid steeds in het oog zal 
worden gehouden en leidinggevend zal zijn. Terecht dan ook is in de 
formulering van de taak der publiekrechtelijke bedrijfslichamen in de 
artt. 2 en 71 der Wet op de Bedrijfsorganisatie voorop gesteld de bevorde
ring van een het belang van het Nederlandse volk dienende werkzaamheid 
van het bedrijfsleven, resp. een dat belang dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen waarvoor de bedrijfslichamen zijn ingesteld. 

Het bedoelde toezicht der overheid is uiteraard maar niet een formele 
bevoegdheid van deze laatste, maar zal in voorkomende gevallen ook 
inderdaad (moeten) worden gehanteerd: de Mijnindustrieraad heeft het 
ervaren. 

Daarop te reageren met: het is met die p.b.o. ook al niets, want de 
Regering blijkt toch uiteindelijk het heft in handen te houden, is, gelet 
op hetgeen in het voorgaande werd betoogd, evenzeer onjuist als de 
kritiek, welke soms te beluisteren valt, wanneer de Regering "weer" 
geen gevolg blijkt te geven aan verlangens en adviezen van publiek
rechtelijke bedrijfslichamen met betrekking tot garantieprijzen voor land
bouwprodukten, e. d. 

Met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is een belangrijke moge
lijkheid tot "zelf doen" geschapen voor het bedrijfsleven, en daarmede 
wordt tevens een kans geboden aan de centrale overheid, zich in veel 
mindere mate dan anders nodig zou kunnen zijn, rechtstreeks te be
moeien met de aangelegenheden van allerlei bedrijfstakken en bedrijfs
kolommen, en zelfs tot nog toe door haar verrichte taken naar de bedrijfs
lichamen af te stoten. 

Nu hoort men met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie wel tweeërlei kritische vraag - en soms is het wel meer déLn een 
vraag -, t.W. 

enerzijds: zijn de publiekrechtelijke bedrijfslichamen niet staatscrea
turen, niets anders dan middel om, zij het op gecamoufleerde wijze, een 
dirigistische politiek ten aanzien van het bedrijfsleven te voeren? 

en anderzijds: zijn de publiekrechtelijke hedrijfslichamen niet althans 
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in potentie kartels, welke des te gevaarlijker zijn, omdat zij publiek
rechtelijke bevoegdheden hebben ten aanzien van alle bedrijfsgenoten, 
zodat er dus zelfs geen "outsiders" meer zijn? 

Op elk van deze beide vragen moge kortelijks worden ingegaan. Uiter
aard is de Wet op de Bedrijfsorganisatie in genen dele volmaakt. Maar het 
is wel opvallend, hoe daarbij nu toch juist wel zodanige voorzieningen 
zijn getroffen, dat de beide kritische vragen, welke hierboven werden 
geformuleerd, zonder voorbehoud ontkennend kunnen, mogen en moeten 
worden beantwoord. 

Inderdaad worden de bedrijfslichamen door de overheid ingesteld, hetzij 
bij de wet hetzij bij algemene maatregel van bestuur. Maar normaliter 
geschiedt die instelling niet - en bij algemene maatregel van bestuur 
is zij zelfs niet mogelijk - dan nadat de Sociaal-Economische Raad daar
toe een gunstig advies heeft uitgebracht in overeenstemming met een 
representatieve organisatorische vertegenwoordiging van de ondernemers 
en van de werknemers in de desbetreffende bedrijfstak of bedrijfskolom 
(artt. 67 en 68 der Wet op de Bedrijfsorganisatie). Dat "normaliter" 
betekent niet, dat wetgever of Kroon van deze regel ook naar believen 
kunnen afwijken, maar alleen, dat indien aan laatstgenoemde voorwaarde 
niet is voldaan, er weliswaar wettelijk een mogelijkheid tot het opleggen 
van een bedrijfslichaam blijft, maar dat Regering en Staten-Generaal zich 
dan nog wel eens tweemaal zullen bedenken, voor zij daartoe overgaan. 
Men zie niet voorbij, dat een bedrijfslichaam door bedrijfsgenoten moet 
worden bestuurd en dat het met onwillige honden kwaad hazen vangen is. 

De bovengenoemde, normaliter vereiste overeenstemming heeft ook be
trekking op de aan het bedrijfslichaam toe te kennen verordenende auto
nome bevoegdheden; de Regering kan er daarvan nooit meer aan een 
bedrijfslichaam toekennen dan waarover overeenstemming bestond. 

N u bedenke men wel, wat het karakter is van autonome bevoegdheden, 
t.W. dat het college dat ze heeft, bevoegd is, bepaalde dwingende regelingen 
te maken, maar daartoe niet verplicht is. Het bepaalt geheel zelf, of, 
wanneer en hoe het die bevoegdheid zal hanteren. Hoger gezag kan op 
de hantering wel goedkeuring weigeren of de regeling vernietigen, maar 
het kan het college niet dwingen een regeling te maken zoals hoger gezag 
die zelf zou wensen. 

Door middel van toekenning van autonome bevoegdheden kan dus geen 
dirigisme worden gepleegd. 

Nu kan de centrale overheid de bedrijfslichamen weliswaar verplichten, 
medewerking te verlenen aan het uitvoeren van door die centrale over
heid zelf uitgevaardigde wetten en andere regelingen, maar hier geldt, dat 
dit voor de centrale overheid alleen aantrekkelijk is, wanneer het bedrijfs
lichaam bereid is, zulke taken op zich te nemen. In het andere geval rest 
de centrale overheid nl. niets anders, dan de opgedragen, maar niet be
geerde taak z:e1f te doen uitvoeren, zij het op kosten van het onwillige 
lichaam (art. 96 jO art. 99 der wet). Ook in dit opzicht zal de Regering 
dus van de bedrijfslichamen maar moeilijk gewillige instrumenten van een 
dirigistische politiek kunnen maken. 

V raagt men nu, of er dan geen gevaar is voor dirigisme van de be
drijfslichamen zelf, dan zijn wij daarmede in feite bij de tweede vraag 
beland. Ook die tweede vraag dient ontkennend te worden beantwoord. 
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In de Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt bepaald, welke financiële 
bevoegdheden de bedrijfslichamen hebben. Bij de hantering daarvan zijn 
zij afhankelijk van de goedkeuring van hoger gezag. 

Daarnaast bevat de wet in art. 93 een opsomming van de verordenende 
bevoegdheden, welke bij algemene maatregel van bestuur aan de zgn. 
horizontale bedrijfslichamen kunnen worden toegekend. Ook wanneer be
drijfslichamen bij de wet worden ingesteld, zal deze opsomming richt
snoer zijn. 

Nu geldt in de eerste plaats, dat er uit deze opsomming met grote 
voorzichtigheid wordt "gedoseerd". Het bedrijfsleven zal tegenover So
ciaal-Economische Raad en Regering moeten hebben aangetoond, dat aan 
een bepaalde verordenende bevoegdheid uit het lijstje van art. 93 wezen
lijke behoefte bestaat, anders zal zij niet worden toegekend. 

Onder de te verlenen autonome bevoegdheden behoort voorts reeds vol
gens de wet niet die tot regeling van de vestiging, uitbreiding en stillegging 
van ondernemingen. Ten aanzien van de hantering der wel toe te kennen 
autonome bevoegdheden heeft de wetgever nog het richtsnoer meegege
ven, dat "geen verordening ... aan gezonde mededinging in de weg (mag) 
staan". 

Vervolgens zijn de verordeningen normaliter aan de goedkeuring van 
de bevoegde ministers onderworpen, wanneer het strafverordeningen zijn 
zelfs zonder uitzondering. Bij de hantering van dit goedkeuringsrecht zal 
de norm van het behoud ener gezonde concurrentie een der richtsnoeren 
Z1Jn. . 

Tenslotte kunnen verordeningen en besluiten der bedrijfslichamen door 
de Kroon worden vernietigd. 

Ik heb een en ander nog maar weer eens vermeld, omdat men de in
druk heeft, dat het door sommige bestrijders van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie nogal eens wordt vergeten of veronachtzaamd, wanneer 
zij allerlei spookbeelden oproepen van een het ganse leven overwoeke
rende en in onverwrikbare boeien kluisterende p.b.o. Ook onder onze 
geestverwanten vindt men dezulken wel. Men zou hun toch gaarne enige 
christelijke nuchterheid toewensen. Het wijze adagium: principiis obsta, 
weersta het begin, dekt geen "Prinzipienreiterei" en "Konsequenzmache
rei" als waaraan zij zich - ik neem gaarne aan: te goeder trouw -
schuldig maken. 

Het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is een onaf
zienbaar veld, waarop van alles groeit: ook wel distels en doornen. Maar 
het is niet eerlijk net te doen of er anders niets groeit. Er groeit zelfs 
heel veel anders, al zijn het niet allemaal liefelijke viooltjes. Er zullen 
ook best rozen bij zijn, waarvan men de - beschermende! - doornen 
op de koop toe moet nemen, en sleutelbloemen, waarvoor sommige mensen 
allergisch zijn. Het laatste ligt echter aan hen en niet aan de sleutel
bloemen! 

In het bestek van een inleidend artikel voor A.R.S. is het ontli'Ogelijk, 
zelfs maar alle actuele problematiek met betrekking tot de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie aan te roeren, laat staan te behandelen. 

Ik moet het daarom thans bij het voorgaande laten, maar niet zonder 
daaraan nog een opmerking te hebben toegevoegd: 

~ 
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In allerlei bedrijfstakken aarzelt men met betrekking tot het streven 
naar het verkrijgen van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam voor de 
eigen branche. Stellig zijn daarvoor wel redenen aanwijsbaar. Maar men 
wake ervoor, zich te laten weerhouden door drogredenen. 

* 
EEN GETUIGENIS 

DOOR 

M. W. SCHAKEL 

Het Nederlandse volk wordt in 1958 tweemaal ter stembus opgeroepen. 
De vorige momentopname van de politieke gevoelens van ons volk is 

van 1956. 
Het toen opgenomen beeld werd gekenmerkt door de sterke aanvechting 

en niet te miskennen afbrokkeling van één der meest typische trekken uit 
het nationale cultuurpatroon: de protestants-christelijke partij formatie. 

Over de uitslag van de Statenverkiezingen is reeds veel gezegd en ge
schreven maar tot de bewering, dat de lijn op het politieke erf weer duide
lijk in ons voordeel omgebogen zou zijn, heeft toch .niemand zich verstout, 
De cijfers rechtvaardigen zulk een bewering ook niet. 

Waarom er doekjes om gewonden: de protestants-christelijke partij
formatie staat in de branding. 

Dit wordt hier waarlijk niet gesteld uit zucht tot defaitisme. 
Groen van Prinsterer - en wie is er sterker aangevochten dan deze 

"veldheer zonder leger" - heeft het ons voorgehouden: moedeloosheid 
past niet in het woordenboek van de christen. 

Het wordt hier gesteld, omdat dit de politieke realiteit is, binnen welke 
van de persen van de uitgeverij Van Keulen N.V. in Den Haag verscheen 
de brochure Een getuigenis, waarom wij c.h. zijn en blijven. 

Een getuigenis, dat opgesteld is door een negental vooraanstaande chris
telijk-historischen. Het zou zo moeten en kunnen zijn, dat men zich als 
antirevolutionair van harte verheugde over de verschijning onder de hui
dige omstandigheden en op dit tijdstip - zie boven - van een politiek 
getuigenis van 9 mede-christenen, die bewust gekozen hebben voor een 
partij, die naar luid van artikel 3 van haar program van beginselen de 
overheid oproept "de christelijke beginselen in het staatsleven te eer
biedigen". 

\iVie zich met deze hoop in het hart tot lezing van deze brochure zet, 
komt bedrogen uit. Nuttig en nodig ware geweest, met twee verkiezingen 
in zicht, een duidelijk positiebepaling van de C.H.U. te midden van de 
andere gegadigden (uit de aard der zaak inclusief de a.r.) op onze politieke 
markt. 

De overgrote meerderheid van de medewerkers heeft zich niet gericht 
op zulk een algemene positiebepaling, maar heeft zich in hoofdzaak be
perkt tot een eenzijdige afbakening en wel naar de kant van de A.R. 
Partij. Enkelen zelfs zo sterk, dat het opschrift anti-antirevolutionair met 
de inhoud van hun bijdrage niet op gespannen voet zou staan. 
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Een gunstige uitzondering op deze blikverenging vormen in ieder ge
val de bijdragen van mr. G. Vixseboxse en dr. ir. G. A. Kluitenberg. Zij 
hebben zich oprecht moeite gegeven, de C.H.U. te situeren in het geheel 
van ons politieke Jeruzalem. Deze bijdragen voldoen dan ook het best aan 
de maatstaf, die prof. dr. Th. L. Haitjema in het Ten Geleide aanlegt: 
"De adeldom van ons Christelijk-Historisch Beginselprogram legt ons ook 
nu weer de verplichting op om ons nader, of misschien ook opnieuw, te 
bezinnen op het eigene van de Christelijk-Historische Unie." 

De andere bijdragen voldoen aan die maatstaf toch niet helemaal en in 
enkele gevallen helemaal niet, omdat men het eigene samentrekt op dat
gene waarin men zich van de antirevolutionairen inderdaad onderscheidt 
of onderscheiden zou. 

Men laat zich bij de positieve ontvouwing van het eigene zodoende te 
zeer drijven door een negatief sentiment (dit ondanks de stellige ont
kenning van de aanwezigheid hiervan door ds. S. Kooistra), waardoor de 
problematiek verengd en de accenten niet evenwichtig gespreid worden 
over het betoog. 

Bepaald opvallend is het, dat in dit getuigenis van prominenten uit 
een partij, die een niet onbetekenend aantal leidende figuren na de oorlog 
zag overgaan naar de P.v.d.A., nagenoeg niet gesproken wordt over een 
van de merkwaardigste geestelijk-politieke stromingen van deze tijd: de 
doorbraak. Sterker: deze brochure bevat in haar felle bestrijding van de 
antithese argumenten, die de doorbraak in het gevlij komen. Door het 
vastboren van de blik op die veelomstreden antithese verloor men uit het 
oog, dat er ook voor de C.H.U. in Nederland "wel ergere vijanden zijn 
dan onze broeders antirevolutionairen" (deze woorden werden door mr. 
dr. Schmal onder applaus - aldus De RotterdaJmmer - uitgesproken 
op de algemene vergadering van de C.H.U. van zaterdag 1 maart j.1.). 

Wij zouden in alle ernst de vraag willen stellen, of de tanende invloed 
van de christelijk-historische of antirevolutionaire geestesstroming gediend 
is door dat steeds weer aanzetten van bestaande scheidingslijnen? Wij 
leven toch gezamenlijk uit de overtuiging, dat wij teruggaan op de grote 
goederen voor tijd en eeuwigheid, zoals zij in de reformatie nieuwe glans 
en diepte hebben gekregen? 

Wanneer prof. dr. G. C. van Niftrik de c. h. broeders oproept goed 
te beseffen "wat zij gaan doen, wanneer zij zich door de broeders-in
het-quadraat (dat is toch niet sneerend bedoeld? Sch.) laten meeslepen," 
dan bevelen wij hem van harte aan, nog eens de brief ter hand te nemen, 
die de bezielde zanger, de vurige zoon van het oosten, de israëliet zonder 
bedrog, Da Costa, op 16 september 1856 schreef aan een broeder-in
Christus, met wie hij in velerlei opzicht bepaald niet op één stoel zat: 
Groen van Prinsterer. 

Wanneer Groen in het parlement met de rug tegen de muur staat aan 
de vooravond van het pijnlijke debat met minister Van der Brugghen 
wenst Da Costa hem in deze brief sterkte toe en schrijft hij o. m.: "Ik 
mag het niet ontkennen, mij doet die zich meer en meer prononceerende 
scheiding tusschen de orthodoxen-pur-sang en de mannen van Ernst en 
Vrede grotelijks leed. Naar mijne innigste overtuiging zijn er beiderzijds 
elementen aanwezig, die elkaar konden en moesten corrigeeren en comple
teeren in plaats van elkaar te bestrijden en te desavoueeren." 
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Deze meer dan een eeuw oude brief ligt nog altijd onbeantwoord in 
ons midden. 

Deze brochure is niet ontkomen aan het euvel, dat schier alle ge
schriften aankleeft - brochures en speciale nummers -, waaraan ver
schillende personen medewerken: de aanwezigheid van tegenstrijdigheden. 

Twee lijnen lopen duidelijk door de gehele brochure heen: 
a. het afwijzen van een nauwe samenwerking - om over fusie nog 

maar te zwijgen - met de a. r. (de afwijzing varieert van "nog niet" tot 
"nooit"). 

b. het verre van zich werpen van de antithese, de splitsing van ons 
volk in twee delen. 

Daarmede houdt de eenparigheid evenwel goeddeels op. Soms vindt men 
zelfs binnen het raam van een en hetzelfde artikel een merkwaardige 
tegenspraak. 

Nederlandse Gedachten van 22 februari 1958 wees reeds op het op
merkelijke, dat mr. Pollema op blz. 15 citeert: "bij Hoedemaker is de 
figuur van volgeling ondenkbaar, omdat hij geen stelsel biedt" en 20 regels 
verder, dat mr. Schokking als "de leerling en volgeling van Hoedemaker 
is te beschouwen". 

Dieper grijpt de innerlijke tegenstrijdigheid als het gaat over de moge
lijkheid en de wenselijkheid van het toepassen van beginselen. 

Er is spanning tussen uitspraken van mr. PoUema als: zakelijkheid 
zonder beginsel is onvruchtbaar (blz. 8), wij verwachten het van de door
werking van het beginsel (blz. 10), en: de practische beleving van het 
christendom staat bij mij op de Vl(){)rgrond en niet de dogmatische be
lijdenis, of, wil men ruimer, de systematische formulering (blz. 13). 
Prof. Haitjema spreekt van de adeldom van het c. h. beginselprogram 
(blz. 6), dr. ir. Kluitenberg is van mening, dat zeker voor de huidige 
situatie in ons land beginselpartijen zijn te prefereren (blz. 35), mr. Vixse
boxse gispt de afwezigheid van een eigen dagblad, dat dagelijks zijn lezers 
de waarde der christelijk-historische beginselen onder de ogen zou kunnen 
brengen (blz. 29), maar prof. Van Niftrik stelt: de C. H. U. weet wel 
van het beginsel: de gehoorzaamheid aan Jezus Christus, maar minder 
of niets van de beginselen in het meervoud (blz. 24). 

Men zal deze tegenstrijdigheid van standpunten in de boezem van de 
C. H. U. daar bepaa}d niet tragisch nemen. Deze politieke partij toch stelt 
er een eer in een unie te zijn van diverse geestesstromingen. 

"Vergeleken met de A. R. P. is de C. H. U. maar een ongedisciplineerd 
zaakje. Er zijn er in de c. h. gelederen, die zich daarvoor beginnen te 
schamen. Ik niet. Ik houd deze c. h. ongedisciplineerdheid voor een weer
spiegeling van de evangelische vrijheid van de christenmens, die met een 
eigen verantwoordelijkheid voor God staat" (prof. Van Niftrik op blz. 
25 en 26). 

De ruimheid van het kader, waarbinnen men elkander toch als een 
politieke geestverwant weet te herkennen, is inderdaad één van de 
wezenlijke kenmerken van de losse organisatie van de christelijk-histo
rische kiezer. 

De A. R. Partij zal, wanneer er gestreefd wordt naar georganiseerde 
samenwerking of fusie, de C. H. U. ook op dit punt moeten aanvaarden, 
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zoals zij is. Een gefuseerde partij zal ook te dezen bepaald anders zijn 
dan de A. R. Partij. Men houde dat van de aanvang aan goed voor ogen. 
Het doet evenwel vreemd aan, wanneer enerzijds met een grote mate van 
voldaanheid op de brede genuanceerdheid, de soepelheid en de elasticiteit 
van het eigen unieverband wordt gewezen, terwijl anderzijds als een 
hoofdbezwaar om nu met de antirevolutionairen te spreken naar voren 
wordt gebracht: "op dit moment is mij de A. R. P. te schimmig om een 
verloving te wagen" (blz. 28), en "het is allerminst duidelijk, of, werelds 
gesproken, minister Zijlstra of de heer Bruins Slot het zal winnen" 
(blz. 27). 

Zoals dat in een goed christelijk-historisch betoog betaamt, wordt de 
historie niet veronachtzaamd. Terecht! 

De splitsing van de ene reformatorische stroom over twee beddingen 
ligt in de historie omsloten. En als het waar is, dat de historicus een 
"rückwärts gekehrter Prophet" is, dan zal een eventuele fusie in de 
toekomst nooit plaats mogen vinden zonder gedegen kennisneming van 
de achtergronden en de motieven van die scheiding der wegen in het 
verleden. 

V erschillende medewerkers tekenen het conflict Kuyper-Lohman. Zij 
doen dat op waardige en objectieve wijze. De fusie van de Vrij-Anti
revolutionairen, de Fries Christelijk-Historischen en de C. H. Kiezersoond 
in 1908 (1958 is voor de C. H. U. een jubeljaar) wordt op objectieve 
wijze geschetst. Bezwaren moeten wij antirevolutionairen evenwel in
dienen, wanneer er uit de historie meer scheidingsmateriaal gedestilleerd 
wordt dan er in waarheid in steekt. 

Dat is het geval, wanneer mr. Pollema op blz. 12 tegenover elkaar 
afgrenst het calvinisme (benevens het latere neo-calvinisme) en het réveil. 
De Anti-Revolutionaire Partij zou dan uit dat calvinisme voortgekomen 
zijn, terwijl de Christelijk-Historische Unie gevoed zou zijn door het 
réveil. 

Deze voorstelling klopt niet met de historische gegevens. Het is niet 
juist, dat het calvinisme en het réveil twee min of meer gescheiden geestes
stromingen zouden zijn. Het calvinisme stroomde in deze lage landen bij 
de zee door het réveil heen. 

Toen het rationalisme als een koude wind heenstreek over dit land, 
verdween de plant van het calvinisme naar de kelders van ons volks
leven: de grijnen en letterzetters van Leiden, de Bijltjes van Kattenburg 
in Amsterdam, de potschippers, die "van achter 't klooster" in Rotterdam. 
De plant vergeelde en verschimmelde. Het was een zuchtend, bekommerd 
christendom. Voor de cultuur van die dagen waren die lagen van het 
volk, die wars waren van alle ongodisterij, van weinig waarde. Maar zij 
hebben de plant voor versterving bewaard. Zij hebben een brak volks
kracht gehoed tot de nieuwe dag. 

En dan begint het réveil met de stoer-gereformeerde Leidse predikant 
Schotsman, die zijn Eerezuil oprichtte. Dat was een gedachtenis schrift 
voor de Dordtse Synode. "Als een oud schildwacht stond hij pal voor de 
orthodoxe kerkleer" 1). 

1) J. C. Rullman in zijn inleiding op de derde druk van A.Pierson, Oudere Tijd
genooten. 
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Het réveil was een eerherstel van het calvinisme. Zo tekent de réveil
kenster bij uitnemendheid M. Elisabeth Kluit het ons. "Bewust en ook 
onbewust verlangde men naar een eerherstel van het calvinisme, dat 
te zeer op de achtergrond was geraakt" 2). En in de inleiding tot haar 
boek stelt zij: "de réveillisten blijven sterk individualistisch, en hierin, 
evenals in hun calvinistne, openbaart zich een echt-Nederlandse, nationale 
trek." 

J. C. van den Does doet ons in zijn lezenswaardige dissertatie 3) zien, 
hoe vele stromingen zich in die dagen van geestelijke herleving openbaren. 
Maar dat ze elkaar tenslotte ontmoetten in één trefpunt: het huis van 
Pierson, waar de christelijke vrienden vergaderden. Daar in die woning 
stond de wieg van de rechtzinnige, politieke partij. En het zijn de mannen 
van het réveil geweest - vogels van velerlei gevederte - die er peet 
bij gestaan hebben. 

"De A. R. Partij is opgekomen uit het Réveil, uit de bijeenkomsten 
der "Christelijke Vrienden" te Amsterdam" 4). 

Het orgaan van deze kring, De Vereeniging : Christelijke Stemmen, 
dat van 1846 af verscheen, ligt er als bewijsmateriaal. Reeds in 1847 
publiceert mr. Singendonck daarin de gedachten van Stahl. Maar, zal 
men tegenwerpen: dit gaat slechts op voor de beginjaren. Op de duur is 
het in dat réveil juist op dit punt tot een droeve scheiding gekomen. Die 
scheiding ligt er. 

Dr. J. J. R. Schmal schreef met recht boven zijn in 1946 verschenen 
dissertatie Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil, een politisch
ideologische bijdrage. Maar dat is niet de scheiding tussen de antirevolu
tionaire en de christelijk-historische geestesrichting. 

Het is zaak, dat wij met meer dan normale belangstelling de discussies 
in de kring van de Christelijke Vrienden tussen 1846 en 1854 (het jaar 
van de scheiding) volgen. Niet omdat daar de sleutel ligt tot de latere 
scheiding van de A. R. P. en de C. H. U. Integendeel! Beide partijen zijn 
geesteskinderen van de mannen, die aan een en dezelfde kant van de 
toenmalige scheidslijn stonden. Die discussie verdient daarom onze ge
spannen aandacht, omdat ze vol actualiteit zit met betrekking tot het ge
sprek tussen deze beide partijen in onze tijd. 

Twee stromingen tekenden zich af: de confessioneel-juridische en de 
ethisch-irenische. Groen van Prinsterer is de voorman uit het ene kamp, 
dat de meerderheid vormde, Beets, Van Toorenenbergen, Chantepie de la 
Saussaye, Van der Brugghen zijn bekende namen uit het andere. 

En om bij voorbaat reeds alle mogelijke misverstand af te snijden, 
moge hier een citaat uit het werk van M. E. Kluit volgen. 

In het hoofdstuk over "Het Réveil en· zijn werken in maatschappij, 
kerk en staat" schrijft zij in alle duidelijkheid: "De confessioneel-juridi
sche groep van het Réveil leefde voort zowel in de Anti-revolutio.naire 
staatspartij, waar zij zich verbond met de Afgescheidenen, als in de Vrij
Antirevolutionaire partij, waaruit zich de C. H. Unie zou ontwikkelen." 

2) M. Elisabeth Kluit, Het Réveil in Nederland (1936), blz. 322. 
3) J. c. v. d. Does, Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de A.R. of C.H. 

Staatspartij (1925). 
4) J. C. Rullman, Het Réveil en de oPkomst der A.R. Partij (A.R. Staatkunde van 

november 1928). 
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"Het Réveil bleef langs verschillende banen doorwerken op het N eder
landsche volksleven" 5). 

N och de voorstellingswijze van mr. Pollerna, dat calvinisme en réveil 
twee gesepareerde geestelijke bewegingen in Nederland zouden zijn, noch 
zijn suggestie, dat alleen de C. H. U. uit het réveil zou zijn voortge
komen, houden stand voor de vierschaar der historie. 

Met deze constatering kunnen wij ons evenwel in 1958 niet van deze 
zaak afmaken. De discussie tussen ethisch-irenischen en confessioneel
juridischen in het midden van de vorige eeuw zal zich met herleefde 
kracht aandienen, wanneer de volkomen juiste suggestie van prof. Van 
Niftrik gevolgd zal worden, dat, alvorens men tot enige vorm van samen
werking overgaat, een brede en openhartige bespreking van geestelijke, 
kerkelijke, bijbelse achtergronden van politiek handelen niet alleen ge
wénst, maar noodzakelijk is (blz. 20). Dan zal men ontdekken, dat de 
ethisch-irenische richting - die zich omtrent 1850 in een volslagen poli
ticophobie terugtrok - zich in een bepaald vendel binnen de Unie - dat 
wil dus zeggen ditmaal op het politieke erf - weer present meldt. Doch 
daarover nader, als onzerzijds straks de beginselen aan de orde gesteld 
worden. 

Eerst rest ons nog een tweede historische onjuistheid te signaleren 
uit de bijdrage van mr. Pollerna. 

Dat is het geval, wanneer hij Groen van Prinsterer - het zij toege
geven: langs een omweggetje - toch eigenlijk voor de C. H. Unie 
opeist. Dr. Kooistra erkent tenminste de historische verwantschap tussen 
a. r. en c. h. "doordat beiden een gemeenschappelijke grootvader hebben, 
t. w. Groen van Prinsterer" (blz. 32). In die opmerking kunnen wij ons 
van heler harte vinden. Het gaat niet aan Groen in te delen in één van 
de beide legers, die zich formeerden toen hij de Jordaan des doods reeds 
overschreden had. 

Men kan zich in bespiegelingen begeven, waar Groen gestaan zou 
hebben, leefde hij thans. Zijn omvangrijke correspondentie met Kuyper 
zou beide partijen deugdelijk materiaal in handen geven. Maar het lijkt 
ons nutteloos. 

Nogmaals, mr. Pollerna annexeert Groen van Prinsterer niet recht
streeks. Hij doet dat slechts indirect, maar op niet mis te verstane wijze. 
En op een wijze, die voor de historie alweer niet kan bestaan. 

In zijn kenschets van de figuur van mr. Groen van Prinsterer (blz. 14) 
geeft hij de navolgende trekjes: Groen was geen stelselbouwer (de anti's 
zijn dat wel, aldus Pollerna), Groen behoorde op en top tot het réveil 
(en daaruit zouden immers slechts de christelijk-historischen zijn voort
gekomen), Groen moest niets van formulierenrechtzinnigheid en letter
knechterij hebben (Kuyper en dus de antirevolutionairen wel: dr. Kuyper 
moest een dogmaticus worden, één die vasthield aan streng geformuleerde 
dogmatische begrippen), aldus Pollema (bz. 14). 

Het is voor de oppervlakkige lezer nu wel duidelijk genoeg: enerzijds 
de phalanx van de anti's met de fanatieke dogmaticus Kuyper aan de 
spits en daartegenover het soepele, niet-leerstellige Unieverband, dat juist 
als zodanig voortbouwt op het door Groen gelegde fundament. 

5) M. E. Kluit, Het Réveil in Nederland (1936), blz. 315. 
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Wanneer Groen van Prinsterer ooit onrecht is aangedaan, dan hier! 
Groen van Prinsterer, in wiens ogen formulierenrechtzinnigheid een 

geduchte kwaal zou zijn? 
Moge mr. Pollerna eens het debat lezen, dat Groen in 1862 in de Kamer 

voerde met een, die zich laatdunkend uitliet over de formulieren. Dat was 
Thorbecke en Groen slingert hem in het gelaat: "Zoo bekrompen zijn 
wij. Wij hechten nog aan zekere formulieren, wanneer men daarin het 
eenvoudig en evangelisch geloof van den Christen terugvindt." 

Is de hele worsteling van deze Haagse patriciër om kerkherstel niet 
één consequent voortgezette strijd om de eenmaal als banier aanvaarde 
belijdenis rechtens en feitelijk te erkennen? Waarom en wanneer duikt 
voor Groen van Prinsterer de spotnaam cryptoformulierknecht op ? Was 
dat niet in 1848 na het verschijnen van zijn strijdschrift Het Regt der 
Hervormde gezindheid? 

"Neem het gezag van het Formulier weg; verklaar dat alleen Gods 
Woord de regel is van prediking en onderwijs, zoo worden wij, met ver
nietiging van de kerk, regtstreeks naar de volledige heerschappij van 
subjectivisme en individualisme geleid" 6). 

"In het vertrouwen op Gods Woord begeer ik voor niemand te wijken. 
Maar de bedenking vervalt, omdat het vasthouden aan het Formulier 
een gevolg der vasthouding aan de Heilige Schrift is" 7). 

"Het steunen op Gods beloften, om prijzenswaardig en geoorloofd te 
zijn, moet gepaard gaan met nauwgezet gebruik van hetgeen Hij verleent, 
met eerbiediging van hetgeen Hij gebiedt" 8). 

"In hoever hebben de Belijdenisgeschriften verbindend gezag? Mij 
dunkt wij moeten vasthouden: in alles" 9). 

Wie aan deze citaten nog iets zou willen toevoegen kan ze alleen maar 
verzwakken. 

Steekt er in het wezen van de zaak niet een brok tragiek in, dat aan 
Groen, die tijdens zijn leven juist in de formulierkwestie zulk een be
nauwende worsteling met zijn boezemvriend Da Costa moest voeren 
- Da Costa, die niets van het juridische standpunt van Groen wilde 
weten, Da Costa, die medisch te werk wenste te gaan en die daardoor 
tegen zijn wil buskruit aan de vijand leverde -, dat aan Gmen, aan wie 
dit diep verdriet gedaan heeft (zijn brieven aan Da Costa getuigen er van), 
zoveel jaren later in de formulierkwestie recht gedaan moet worden, 
ditmaal tegen zijn geestelijke achterkleinzoon Pollerna ? 

Wanneer mr. Pollerna ons een Groen voor ogen tovert, die "minder 
aan leerstelligheid dan aan de beleving van de evangelische waarheid 
aandacht gewijd" heeft (blz. 14), dan zij hem de herlezing aanbevolen 
van hetgeen zijn Uniegenoot dr. J. J. R. Schmal gezegd heeft bij de her
denking van Groen van Prinsterer te 's-Gravehage: "Al wie zich tot 
het juiste milieu rekende en zich voorstond op eigen gematigdheid (het
geen wanneer het beginselen betreft, niet zelden op ordinaire lamlendig
heid neerkomt) achtte het optreden van Groen verfoeilijk" 1Q). 

6) Groen van Prinsterer, Het Regt der Hervormde Gezindheid, blz. 6. 
7) Idem, blz. 25. 
8) Idem, blz. 26. 
9) De Nederlander van 13 april 1854. En zo ooit dan gold van dit blad: Dn journal, 

c'est un monsieur! 
10) Dijk, Van Niftrik, Schmal, Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht, blz. 36. 
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Dat is een historisch verantwoord beeld van Groen, de staatsman van 
het "zoodra wij ophouden exclusief te zijn worden wij geabsorbeerd". 

Prof. van Niftrik betoont zich in deze brochure in ieder geval een 
goed kenner der historie. Tegenover de annexatiepogingen van Pollema 
stelt hij: "Groen van Prinsterer wordt bij ons (bedoeld zal zijn: in mijn 
vendel van de Unie-compagnie, Sch.) vermoedelijk heel wat minder ge
citeerd dan bij de A. R. P." (blz. 22). 

Reeds een en andermaal werd in dit artikel gewezen op de diepgaande 
meningsverschillen tussen de beide staatkundige stromingen, die zich al 
spoedig .openbaarden in de kring van het réveil. Niet, dat zij van be~ 
tekenis zouden zijn voor de hist.orische scheiding tussen C. H. U en 
A. R. P. Die scheidslijn liep immers tussen politiecophobie - desertie 
van het terrein der christelijke politiek - en de belijdenis van het Evan
gelie, ook in de politieke strijd, wat c. h. en a. r. wilden en willen. Die 
meningsverschillen zijn van betekenis, wanneer het zou komen tot een 
reëel gesprek tussen beide partijen over nauwe samenwerking of fusie. 

Wie een brochure als Een getuigenis leest, w.ordt herinnerd aan deze 
geestelijke strijd uit het midden van de vorige eeuw. De probleem
stelling en de gebezigde argumenten vertonen overeenkomst. 

Het is dan ook bepaald niet de begeerte om gespijzigd te worden door 
de maaltijd van gisteren, meer veel eerder om te luisteren naar de wijze 
lessen van de geschiedenis, dat de hoofdlijnen van het toenmalige menings
verschil in dit antirevolutionaire kaderblad nogmaals aan de orde worden 
gesteld. 

In het gesprek van Groen en de zijnen met de ethisch-irenischen 
waren in het geding: de Schriftopvatting, de belijdenisgeschriften, een 
verschillende visie op de relatie van leer en leven, verschillende waar
dering van de dogmatiek, het al of niet van uit een christelijke groepering 
deelnemen aan de politiek. 

Twee uitspraken van de antagonisten Van der Brugghen en Groen van 
Prinsterer markeren het geschil. 

De eerste merkt als minister in het benauwende schooldebat met Groen 
in 1857 in het parlement op: "dat bij hem en naar zijne rigting en zijn 
standpunt christendom en leerbegrip te veel en te eenzijdig een en het
zelfde denkbeeld is." Pollema zegt (blz. 13): "De praktische beleving 
van het christendom staat bij mij op de voorgrond en niet de dogmatische 
belijdenis, of, wil men ruimer, de systematische formulering. Deze laatste 
formulering is eer kil en koud, dan liefdevol, troostend en verkwikkend." 

Groen schrijft nog in 1865 (6 april) in een vlugschrift aan de kiezers: 
"N ooit zou onze uitnemende geloofsgenoot (bedoeld is Van der Brugghen, 
Sch.) dergelijke wet ter onderteekening aan een Vorst uit het Huis van 
Oranje voorgelegd hebben, zoo hij niet, door nevelachtige begrippen 
omtrent Staat en Kerk, weggesleept ware tot jammerlijke misvatting." 

Men vergete voor een juiste beoordeling van het conflict niet, dat 
in het begin van het publieke optreden van Groen de ethischen en ortho
doxen veel dichter bij elkaar stonden dan thans het geval is. 

Het is al weer een pijnlijke noot uit het leven van deze worstelaar 
op vele fronten, van deze synthetische figuur, dat hij het zich geleidelijk 
aftekenen van de scheidslijn in alle hevigheid moest doorleven. De tweeër-
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lei staatsbeschouwing was overigens van de aanvang af in kiem aanwezig 
in de kring der Christelijke Vrienden. 

Daar blijkt al van in de brief, die Groen op 1 september 1845 aan 
Da Costa zendt over de eerste samenkomst: "Alles bleef zoo vaag, 
zoo onbestemd, het bleek zoo dat er zoo weinig mogelijkheid van samen
werking, zooveel moeijelijkheid van gemeenschappelijk overleg was." 

De repliek van Da Costa (5 sept. 1845) was kort maar krachtig: 
"In den dag der kleine dingen ligt menigwerf een zaad van grooter 
en meerder." 

Wij kunnen dat in 1958 nog altijd ter harte nemen. 
Maar op 10 april 1850 debatteren de Vrienden nog altijd over de 

vraag : Wat is er voor Nederland te denken van het gevoelen van prof. 
Stahl, dat de christenen een staatkundige partij moeten vormen? 

En als men na de oktobermeeting van 1854 na een fel debat tussen 
Beets en de met baptistische en darbistische sympathieën behepte Jan 
de Liefde als Christelijke Vrienden niet meer vergadert, is de kloof op 
dit punt eerder verwijd dan overbrugd. 

Dat blijkt ook ten duidelijkste uit het sedert januari 1853 verschijnende 
tijdschrift Ernst en Vrede, waarvan de redactie gevoerd werd door 
N. Beets, J. Doedes en D. Chantepie de la Saussaye. 

De la Saussaye was allesbehalve een scherpslijper, het was hem altijd 
een vreugde "een verzoenend woord in 't midden van den strijd der 
partijen te kunnen plaatsen" 11). 

Dat neemt niet weg, dat hij zijn afwijkende mening van de confessio
neel-juridische groep scherp wist te formuleren: "Nimmer heb ik zoo 
als thans ingezien het gevaar, voor het heil der ziel zoo wel als voor het 
behoud en den bloei eener kerk, dat aanwezig is, zoodra men het eeuwig 
evangelie enigszins bindt aan eenige tijdelijke vormen en het politiek en 
kerkelijk conservatisme voor eenzelvig houdt met de belangen van het 
steeds voortgaande, steeds in het midden der stormen der wereldge
schiedenis zich ontwikkelende Godsrijk" 12). 

Hij zag het christendom niet als een leerbegrip maar als een levens
beginsel, een ethische en maatschappelijke kracht. 

De man, die het geschilpunt, waarover men in de kring der Christelijke 
V rienden polemiseerde, tenslotte in het vlak van de praktische politiek 
bracht, Van der Brugghen tijdens zijn ministerschap, dacht er niet anders 
over: "Ik kan het christendom alleen beschouwen als een levenskracht, 
als een zuurdesem in alle levenskringen gelegd" 13). 

Schmal 14
) wijst er op, dat Van der Brugghen een voorstander was van 

de politiek der actualiteit: niet de norm maar het feit zij uitgangspunt 
van handelen. En vooral geen christelijke afzondering van de wereld. 

Het conflict tussen deze beide figuren, dus tussen beide richtingen is 
indringend beschreven door dr. A. Goslinga in een artikel in Christendom 
en Historie (Lustrumbundel 1925). 

Van der Brugghen en met hem de ethisch-irenische geestesstroming 

11) Ernst en Vrede, 1853, blz. 15. 
12) D. Chantepie de la Saussaye, De Nood der Kerk. 
13) Het citaat is aangehaald in dr. J. J. R. Schmal, Tweeërlei staats beschouwing in 

het Réveil (1946). 
14) Dr. J. J. R. Schmal, Tweeërlei staatsbeschouwing in het Réveil. 
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trekt een scherpe lijn tussen wet en evangelie. Men wenst onder geen 
beding een christelijke partij, omdat er geen sprake zou kunnen zijn van 
een christelijke staatkunde, die opgebouwd is uit in de Heilige Schrift 
neergelegde beginselen. "Vrees voor het toenemen van de macht der 
strijdbare orthodoxie of met andere woorden van de confessionele rich
ting in Kerk en Staat, heeft velen beheerst van wie Groen meende steun 
te magen verwachten" 15). 

De botsing van de twee stromingen heeft zich op dubbel-dramatische 
wijze voltrokken tijdens het ministerschap van Van der Brugghen. 

Dubbel-dramatisch! Immers ook voor Van der Brugghen, deze voor
aanstaande figuur in réveilkring. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden 
aan "De Klokkenberg". Hij redigeerde 8 jaargangen van het Nijmeegsch 
Schoolblad. Toen hij tot het ministersambt werd geroepen en geplaatst 
voor de schoolkwestie betekende zijn "systeem der actualiteit" dat Groen 
verzuchten moest: "De ethisch-irenische rigting heeft, in Kerk en Staat, 
voor ons, in het voordeel der gemeenschappelijke wederpartijders de over
winning behaald. Dat wij, ik zeg niet verslagen, maar uit het veld ge
slagen zijn, is grootendeels haar werk" 16). 

Wat het actualiteitsbeginsel in de praktijk betekende leren ons de 
Kamerstukken van 1856 en 1857. Tijdens de algemene beschouwingen 
merkt Van der Brugghen op, dat het niet zijn taak is om het evangelie 
van Christus over te brengen op de staat. 

Bij de behandeling van begrotingshoofdstuk V wijst hij op zijn parti
culiere ijveren voor de bijzondere school, maar "ik ben nu toch niet ge
roepen áJs Minister, om mijne denkbeelden omtrent het beste middel om 
het christendom op de school te brengen te verwezenlijken." De minister 
mag zijn regeermacht niet misbruiken. De minister heeft te registreren, 
wat er leeft in het volk als geheel. Het liep uit op de schoolwet van 1857. 
De overheidsschool werd geheel neutraal. Geen subsidie voor het bijzonder 
onderwijs. 

De slag kwam aan. Groen verliet de Kamer. De A. R. P. lag voor jaren 
munt. De scheiding tussen de beide stromingen werd compleet en 
definitief. 

"Evenals in Duitsland de anti-revolutionairen zich onderscheiden in 
wettische en evangelische, en Stahl het hoofd is der eerste, en Bethman 
Holweg het hoofd der laatste, zoo scheidt zich thans de wettische a. r. 
richting ook van ons af" 1.7). 

"Bij orthodoxophobie voegt zich politicophobie. Weest er op bedacht! 
Met dergelijk een verdubbeling van vreesachtige wijsheid zou, na het 
verval, de val van Kerk en Vaderland worden voltooid" 18). 

Sinds het tragische geschil van 1857 is een eeuw voorbij gegaan. 
Het geschilpunt ligt er nog altijd. 
In 1958 niet als een breuklijn tussen de christenen, die niet en die wel 

in een christelijke partij wensen te staan, maar als een centraal discussie
punt tussen de A. R. Partij en de C. H. Unie. 

15) Dr. A. Goslinga, Het conflict Groen-Van der Brugghen (Lustrumbundel 1925, 
blz. 351). 

16) Groen van Prinsterer, Verspreide Geschriften (1859). 
17) Heldring in het oktobernummer 1856 van Politieke beschouwingen. 
18) Groen van Prinsterer, Nederl. Gedachten, deel 1. 
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De probleemstelling op deze wijze kan tot misverstand aanleiding 
geven. Dat zou het geval zijn, wanneer men uit het hier gestelde zou 
willen afleiden: de C. H. U. in haar algemeenheid treedt als erfgenaam 
van enkele centrale gedachten van de oude ethisch-irenische richting 
op. Dan zou men vele Uniegenoten geen recht doen wedervaren. Maar 
ergens binnen het brede verband van de Unie zijn deze ethisoh-irenische 
gedachten wel degelijk nog op mars. In Een getuigenis wordt er een 
Dndubbelzinnig getuigenis over afgelegd. Het duidelijkst in de bijdrage 
van prof. Van Niftrik, die van zichzelf met recht mag verklaren, dat 
hij geen tacticus of opportunist is (blz. 27), doch dat hij alleen maar 
openhartig en hardop gedacht heeft. Wij dienen hem dat in dank af te 
nemen. Een verdoezeling van reële geschilpunten z'Ou 'Op den duur bij een 
werkelijke nauwere samenwerking een "voorzichtigheid" blijken te zijn, 
die de wijsheid bedrogen zou hebben. Voor wij prof. Van Niftrik het 
woord verlenen zouden wij willen wijzen op de feestbundel Ernst en 
Vrede - let 'Op de naam - die aan prof. dr. M. van Rhijn bij diens 
25-jarig ambtsjubileum werd aangeboden (met name de bijdrage van 
dr. J. J. Stam, Van de ethische theologie naar Barth). 

Prof. dr. G. C. Berkouwer wijdde aan deze bundel een drietàl artike
len in het Gereformeerd Weekblad van 4, 11 en 18 januari 1952. In 
zijn artikel van 4 januari, Eerherstel der ethische theologie, merkt hij 
op: "De betekenis van deze bundel ligt m. i. hierin, dat ze ons stelt 
voor de vraag, of er, werkelijk veel veranderd is." Als wij het mogen 
verengen tot het staatkundig erf, dan is ons oordeel zonder reserve: 
neen! Wie Van Niftrik in 1958 hoort argumenteren, ziet onherroepe
lijk de figuren uit het ethisch-irenische kamp van 1858 achter hem op
rijzen. 

Prof. Van Niftrik wil geen handhaving van abstracte normen, het gaat 
hem niet om het doorzetten van bepaalde idealen, kom hem niet aan 
boord met het verwerkelijken van een bepaalde christelijke visie op 
staat en maatschappij, "de mensen zijn er niet om abstracte normen en 
waarden te verheerlijken" (blz. 21). 

Prof. Van Niftrik wil niet weten van de vele "waarheden" van Groen, 
bij hem staan centraal de ene en enige waarheid, die eerder gelééfd dan 
theoretisch gekend moet wmden. Hij ziet een tegenstelling - niet maar 
alleen een spanning - tussen het hebben van de waarheid en het leven 
van de waarheid. Het "systeem der actualiteit" van Van der Brugghen 
ontbreekt in de visie van prof. Van Niftrik .niet: "dat dus telkens weer 
gevraagd moet worden hoe in een nieuwe, concrete situatie aan de liefde 
van Christus vorm gegeven moet worden" (blz. 22). 

Is het niet of men Chantepie de la Saussaye nog eenmaal hoort spreken, 
wanneer prof. Van Niftrik schrijft: "Het probleem is, of Jezus Christus 
mij voorgaat in de concrete werkelijkheid, wdat ik Hem van stap tot 
stap heb te volgen op onbekende en verrassende wegen, óf dat Hij mij een 
aantal waarheden en inzichten heeft geopenbaard, die voor alle tijden gel
den, zodat ik die alleen maar heb toe te passen in álle omstandigheden en 
te állen tijde" (blz. 22). 

Dat de hooggeleerde schrijver in deze laatste volzin een kwaadaardige 
karikatuur tekent van de antirevolutionaire opvatting te dezer zake -
een stoot onder de gordel, die kwalijk past in een ernstig en openhartig 
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betoog als het zijne toch is - verandert niets aan het feit, dat hij in 
deze passage de vinger legt bij een centrale zenuw. 

Op dit punt zal duidelijkheid moeten komen voor er van een verloving 
sprake kan zijn! 

Prof. Van Niftrik is duidelijk genoeg: "De C. H. U. weet wel van 
het beginsel: de gehoorzaamheid aan Jezus Christus, maar minder of 
niets van de beginselen in het meervoud" (blz. 24). 

Het is in confesso, dat prof. Van Niftrik een groot woord in de 
mond neemt, wanneer hij in dit verband spreekt van de C. H. U. - de 
brochure Een getuigenis bewijst dit reeds - maar als de verloving 
afstuit dan zal dat zijn op dit punt. 

Over de rest: klimaatverschillen, de antithese, partij- en fractiedwang, 
komen wij beslist wel heen, omdat dit leeuwen en beren op ons vrijerspad 
zijn, die in waarheid heel wat onschuldiger dieren zullen blijken te zijn. 

Over deze menagerie nog een enkel woord. 

Reeds in het begin van deze eeuw dichtte Het Volk het navolgende 
rouwlied : 

Als door den Haag een lijkstoet rijdt, 
Met Heemskerk aan den kop, 
Met Talrna, die de paarden leidt, 
Met heel "Rechts" achterop, 
Als Kuyper snottert van verdriet 
En priesters missen lezen, 
Dan gaat daar d'antithese, Piet, 
Dan gaat daar d'antithese! 

Dat die antithese een halve eeuw later nog altijd tot gepassioneerde 
uitingen aanleiding kan geven, bewijst de brochure Een getuigenis. Zes 
medewerkers - mr. Pollerna, ds. S. Kooistra, dr. ir. G. A. Kluitenberg, 
ir. M. A. Geuze, jkvr. mr. C. W. 1. Wttewaal van Stoetwegen en H. 
Kikkert - zeggen er al of niet uitvoerig, al of niet emotioneel, het 
hunne van. 

Van het gebodene moet in alle duidelijkheid worden opgemerkt, dat 
het noch de antirevolutionairen noch de christe1ijk-historischen recht doet 
wedervaren. 

Wanneer men stelt, dat de antirevolutionairen de gedachte van de sepa
ratie aanhangen, zulks in tegenstelling tot de christelijk-historischen, die 
het hele volk op het oog hebben, dan is zulk een tegenstelling onwaar
achtig. Lijnrecht in strijd met wat de besten onder ons daarover in de 
loop der jaren gezegd en geschreven hebben 19). Een bewering, die ook 
in het praktische politieke beleid geen steun vindt. 

"Wat zich in dit opzicht aan verschil openbaart, is naar onze over
tuiging nog altijd meer een verschil in gradatie dan dat het wezenlijk ge
acht moet worden." 20) 

19) A. Anema, Bezinning en Bezieling; S. U. Zuiderna, Beginselpolitiek nu!; K. Dijk, 
De strijd om de beginselen; S. U. Zuiderna, De christen en de politiek; J. Schouten, 
Partijformatie en partijgroepering; W. Rip, Wat zijn beginselen en wat doen wij 
er mee? 

20) Hoofdartikel van De Rotterdammer van 8 februari 1958. 
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Het door de zes medewerkers geponeerde doet ook geen recht aan 
de Christelijk-Historische Unie, zijnde dat een christelijke politieke 
partij. 

"Ook de C. H. U. is een politieke partij, en naar onze mening een zeer 
waardevolle partij met eigen karakter en wezen, en men doet aan haar 
waarde tekort, wanneer men het doet voorkomen, alsof zij er niet is." 

"Dat in het verleden enkelen de C. H. U. hebben verlaten en doorbraak 
hebben beoefend - de C. H. U. heeft het gelukkig volop overleefd -
kwam mede, omdat de C. H. U. een partij is, en bovendien een chris
telijke." 20) 

Ir. Geuze schrijft: "Wij zien terdege de scheidslijn die door deze wereld 
loopt, maar wij willen niet beginnen met deze scheidslijn zelf te trekken." 
(blz. 39 en 40). Zou ir. Geuze ook kunnen zeggen, wie dat dan wel willen? 
Hij beweert: "het ons volledig terugtrekken in een gesloten kring en het 
steeds reserveren van een etiket christelijk voor ons alleen, wij vermogen 
het niet." 

Akkoord, maar hij zal toch niet willen beweren, dat de antirevolutio
nairen dat wel vermogen of zouden willen vermogen? 

Ds. Kooistra is wel het meest geprononceerd: "Het beslissend verschil 
tussen de A. R. P. en C. H. U. is de kwestie der antithese. Wij verwerpen 
uit de grond van ons hart de scheiding tussen een christelijk en niet
christelijk volksdeel. De geestelijke antithese tussen geloof en ongeloof 
laat zich eenvoudig politiek door ons niet organiseren." (blz. 32). Waarom 
is ds. Kooistra dan niet doorgebroken? En als hij meent op het punt van 
de antithese het beslissende verschil te hebben aangewezen dan zit hij ver 
naast de roos. Wij raden hem aan, zijn oor eens bij prof. Van Niftrik te 
luisteren te leggen. 

Wanneer de Vlaardingse wethouder Van Minnen op de laatste alge
mene vergadering van de C. H. U. beweert, dat het samengaan met anti
revolutionairen de C. H. U. zal vervreemden van de schare, die de wet 
niet kent, dan hebben wij daarvoor slechts twee woorden: opgeblazenheid 
en demagogie. 

Mr. PoUema zegt, aansluitend aan artikel 8 van het c.h. beginselpro
gram, dat het hele volk zich aan het gezag van Gods Woord zou moeten 
onderwerpen, dat dus een christelijke partij formatie niet nodig moest zijn, 
maar dat ze de C. H. U. is opgedrongen door de omstandigheden, waar
onder wij leven. 

Daar is het "beslissend verschil" van ds. Kooistra tot de juiste pro
porties teruggebracht. Het gaat immers niet om de vraag wat niet moest 
zijn, maar het gaat nu en hier over de vraag, wat wel moet zijn. Die 
vraag hebben de C. H. U. en de A. R. P. gelijkluidend beantwoord. En 
het "beslissende verschil" schuilt in de meerdere of mindere mate van 
reserve, waarmeae men het christelijke politieke organisatieframe innerlijk 
aanvaardt. 

Men kan rondom dit laatste wel een nevelgordijn leggen, en in de 
brochure wordt dit met een ijver een betere zaak waardig gedaan, maar 
de geschoolde politicus ziet daar doorheen. Dat deed de doorbraakman 
F. Schurer met zijn snedige opmerking: "Bovendien is er in deze brochure 
iets paradoxaals; zij wijst op verschillende plaatsen met Hoedemaker de 
confessionele partijvorming af, om op grond van deze afwijking dan te 
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concluderen tot de noodzaak van een confessionele partij, die C. H. U. 
heet." 21) 

Ook de rooms-katholieke professor dr. Duynstee laat zich niets diets 
maken. Schrijvende over de zware accenten, waarmede in de brochure 
art. 8 van het program van beginselen van de C. H. U. wordt omringd, 
noteert hij: "Het gegeven, dat God een ieder tot het Geloof roept, kan 
naar onze mening onmogelijk als argument worden gebruikt tegen chris
telijke partijvorming." 22) 

Christelijk-historischen, die zich hier scherp afzetten tegen de anti's 
komen tot een betoogtrant, die zich identificeert met de critiek van de 
doorbraak op o. a. het bestaan van een Christelijk-Historische Unie. 

Dat men in het streven, de eigen distantie van de met wellust sepa
rerende anti's met een keur van argumenten te funderen, zijn doel voorbij 
kan schieten, wordt in de brochure treffend bewezen. 

Hoedemaker wordt als getuige opgeroepen. Hoedernaker, die zich keerde 
tegen de verbijzondering, tegen het zich isoleren van anderen in een eigen 
afgesloten kring. Naast Hoedemaker wordt dan de grote voortrekker van 
de C. H. U., de gave en ridderlijke Lohman geplaatst: "zowel Lohman als 
Hoedemaker verwierpen de idee van het christelijke volksdeel" (blz. 15). 

Lohman schouder aan schouder met de man van: heel de Kerk en heel 
het volk. 

Lohman, die met de doleantie meeging en niet in de hervormde kerk 
terugkeerde 23). Ds. Kooistra zegt: Wie voor eenheid pleit moet bij de 
Kerk beginnen (blz. 33). 

Lohman, aan wiens adres in 1897 een bewogen brief werd gericht. De 
schrijver? Hoedemaker ! Het opschrift? "Heel de Kerk en heel het volk !" 

Een brief, waaruit blijkt hoe scherp juist op dit punt - artikel 36 was 
in het geding - de theoloog en de jurist, de profeet en de regent tegen
over elkander stonden 24). "Ik ben nimmer op vertrouwelijke voet met 
Lohman geweest en heb hem alleen met welwillende beleefdheid behan
deld" (Hoedernaker). 

Ir. M. A. Geuze eindigt zijn bijdrage met een citaat van ds. Koolhaas: 
"weest eerlijk in dit papieren wapen, dat U in handen wordt gegeven". 

Het hoge woo!'d moet er hier maar uit: verschillende medewerkers aan 
het in dit artikel besproken papieren wapen zijn, hun hart luchtende over 
de antithese, tegenover de antirevolutionairen oneerlijk geweest. 

Wij laten ons onder geen beding kenschetsen als de separatisten! vVij 
b!'eken de eenheid van de natie niet! Wij zien met het nuchtere en rea
listische oog van de christen de gebrokenheid der natie. Wij aanvaarden 
met de C. H. U. de consequenties van die gebrokenheid. 

Het verwijt is niet van deze tijd alleen. Ons beider geestelijke voor
vader Groen van Prinsterer heeft er ook aan blootgestaan. 

Mr. Wintgens vergeleek hem bij de begrotingsdiscuss1es in 1873 met 

21) De Friesche Koerier van 12 februari 1958. 
22) De Maasbode van 14 februari 1958. 
23) Dr. L. C. Suttorp, Jhr. Mr. Alezande,' Frederik de Savornin Lohman, 1948: "In 

moeilijke dagen, na het conflict met de V.U., was het hem tot troost, dat zijn keuze 
in '86 toch geen vergissing was geweest" (blz. 113). 

24) "Ik voor mij, ik verwerp artikel 36 der Belijdenis." Lohman in de tweede 
Kamer op 28 sept. 1882. 
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Simeon de Styliet, de pilaarheilige. Is er een feller kenschets van separa
tisme mogelijk? 

De repliek van Groen van Prinsterer is nog altijd ook de onze: 
"In ons isolement ligt onze kracht. Of wilt ge liever een hollandsch woord, 
in onze zelfstandigheid, in onze beginselvastheid ligt onze kracht. Dit was 
steeds het devies onzer vlag. Zelfstandigheid, die, het heterogene afsto
tend, al wat homogeen is aantrekt. Die, zelf onwrikbaar, ter aansluiting 
bereidvaardig de hand reikt. Van 1829 tot .nu toe was ik steeds, zoo ik 
meen, aan het zinrijk adagium getrouw" 25). 

Kuyper heeft dat, wat ons bezielt eens magistraal samengevat in het 
beeld van de electriseermachine, die ge'isoleerd moet blijven zolang de 
stroom gewekt moet worden. Maar de stroom eenmaal gewekt zijnde 
moet doorwerken. Dan - en ook eerst dan - wordt het isolement ver
broken en de verbindingsdraad naar de te electrificeren voorwerpen 
aangelegd! 

Ook de Anti-Revolutionaire Partij wenst midden in dit volk te staan. 
Ook de antirevolutionair weet van solidariteit met heel het volk. Vele 
zonen en dochteren van antirevolutionairen huize hebben dat in de bange 
bezettingsjaren met hun bloed bewezen. Wij weten het: de overlevenden 
past hier grote bescheidenheid. Maar de beschuldiging was er dan ook 
naar. 

Tenslotte worden in de brochure als verschillen met de antirevolutio
nairen nog een drietal zaken gememoreerd - met name door de heren 
Pollerna en Kikkert - die alle in de grond van de zaak terug te voeren 
zijn tot de sterke voorkeur, die de christelijk-historischen hebben voor 
de persoonlijke vrijheid, het aanleggen van zo weinig mogelijk ver
plichtende banden. 

Dat ziet men gaarne gehonoreerd in het onderling contact van de ge
kozen c.h. vertegenwoordigers - geen fractiedwang -, dat wenst men 
in acht te nemen in het bredere verband van de eigen staatkundige groe
pering - geen knellend partij harnas, maar een los unie-kleed -, dat 
beheerse ook het contact met de kiezers: geen vastleggen vooraf op pro
gramma's·, die al te zeer in het détail afdalen. Inderdaad worden hier 
enkele kenmerkende trekken van de CH.U. getekend. 

Daar klinkt iets in door van "de evangelische vrijheid van de christen
mens, die met een eigen verantwoordelijkheid voor God staat" (blz. 26). 

De heer Kikkert heeft gelijk, dat men van andere zijde niet tot georga
niseerde samenwerking of fusie moet trachten te komen onder voorbij
gaan van deze door de CH.U. voorgestane praktische vormgeving. 

Wij hebben het reeds eenmaal geschreven: Een gefuseerde partij zal 
er anders uitzien dan de A.R. Partij, zal ook een ander voorkomen 
hebben dan de CH.U. Men zal aan beide kanten ernstig de vraag moeten 
overwegen, of men het eindresultaat van genoegzame betekenis acht om 
daarvoor offers aan "eigen inzicht" te kunnen en te willen brengen. 
Overigens ligt de verhouding a.r.-<:.h. in dit opzicht niet in het wit-zwart 
schema. Er is verschil, maar dat is eerder een zaak van gradatie, een 

25) Groen van Prinsterer, Nederlandsche Gedachten, deel VI. 
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kwestie van meer of minder. Wij zijn van mening, dat beide stromingen 
elkander "het volk ten baat" zeer wel zouden kunnen aanvullen. 

Ook de antirevolutionairen kennen geen fractiedwang. De anders 
stemmende minderheid meldt zich bij tijd en wijle ook in onze kring 
aan. Het is waar, dat a.r. fracties als regel geslotener naar voren treden 
dan die hunner c.h. collega's, een onoverkomelijke hindernis ligt hier 
echter niet. 

En dan het partijverband. "Wij geven dan ook aan de unie-vorm verre 
de voorkeur boven de partij-vorm" (H. Kikkert op de laatste pagina van 
de brochure). 

Ook in dit opzicht heeft Prof. Van Niftrik gelijk, dat de antirevolutio
nairen Groen veelvuldiger citeren. "Velen sidderen als voor een schrik
beeld van het woord partij. Menigwerf heb ik herinnerd dat een partij 
geboren wordt uit eendragtige naleving van een beginsel" 26). 

"Waarschuw met kracht en ernst, tegen het ontaarden der partijen in 
partijschappen, maar neem, met de getrouwheid in het werkzaam belijden 
eener eigen overtuiging, al wat een staatsvorm bezielt en veredelt, niet 
weg" 27). 

Het hinderlijk knellen van de partij band zal toch wel in de eerste plaats 
onaange.naam zijn voor hen, die in de partij staan. Persoonlijk hebben 
wij de koperen bruiloft met de partij net achter de rug en mogen 
arbeiden zowel in de produktie- als in de verkoopafdeling van dat bedrijf. 
Noch in commissoriale arbeid, als het er om ging de beleidslijnen uit te 
stippelen, noch in vele honderden spreekbeurten in den lande, hebben wij 
ook maar éénmaal het gevoel gehad niet te mogen denken, niet te mogen 
spreken naar de inspraak van ons eigen hart. 

En dan tenslotte het formuleren van programma's. Niet al te zeer 
afdalend in het détail? Akkoord! Maar ook niet doorslaan naar het tegen
deel: de vlucht in de tot weinig of niets verbindende algemeenheid. 

Het gaat niet aan om van een cultuurvolk als het onze vóór de stembus 
een vertrouwen te vragen, dat al te zeer tendeert in de richting van het 
blanco-krediet. De gekozene zal nooit lasthebber van zijn kiezers mogen 
worden, maar de "zedelijke band" tussen die beiden zal concreet en tast
baar moeten zijn. 

Nog altijd actueel is de gedachtenwisseling tussen Groen en dr. R. 
Fruin. De laatste beschuldigde Groen in een openbrief Polvtieke M orali
teit van overtreding van art. 82 der Grondwet: het stemmen zonder last 
of ruggespraak. 

Groen antwoordt in zijn vlugschrift Aan de Kiezers: "Gedachten
wisseling omdat ze na de keus ontzegd is, wordt dan te meer voor de 
keus onmisbaar." "Omdat de kiezer zijn stem niet mag uitbrengen in 
den blinde. Omdat van elke kandidaat moet worden ondersteld dat hij, 
omtrent algemeene beginsels, ook, vooral in toepassing op de vragen die 
aan de orde van de dag zijn, tot openlegging van gevoelens bereid is." (6 
augustus 1856). 

Aan het einde van deze opmerkingen over politieke programma's 
zouden wij de christelijk-historische vrienden een citaat willen voor-

26) Groen van Prinsterer, Nederlandsche Gedachten, deel I. 
27) Groen van Prinsterer, Nederlandsche Gedachten, deel Ir. 
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houden. Dat het hun wordt voorgehouden, kan als een daad van onvrien
delijkheid worden uitgelegd. Als zodanig is het beslist niet bedoeld. Het 
wil slechts een oproep tot zelfonderzoek zijn. 

Het citaat is ontleend aan een brief, die Da Costa op 16 september 1856 
aan Groen schreef: "Het schrikbeeld dat men zich van de zogenaamde 
orthodoxen gevormd heeft is mijns inziens meer dan men zelf vermoedt 
ontstaan uit de behoefte om zich gerust te stellen omtrent het gevaar
lijke van zijn eigen systeem." 

Om het nu maar heel concreet te stellen, ontbreekt er in het huidig 
tijdsbestek niet te veel aan de wetenschappelijke bewerktuiging van de 
Christelijk-Historische Unie? 

En loopt daar geen verbindingsdraad naar omvang en inhoud van de 
programma's en rapporten, waarmede de vrouwen en mannen in de front
lijn hun voordeel kunnen doen? Zou het niet zo zijn, dat, wanneer een 
geslaagde jubileumactie leidt tot een stevige De Savornin Lohman
stichting, dit gevolgen zal hebben ook op dit punt? Zegenrijke gevolgen, 
die de afstand tussen a.r. en c.h. te dezer zake zullen verkleinen? 

Wij moeten naar onze slotconclusie. "Politiek blijft een zaak van het 
mogelijke, ook in dit opzicht. Wie nu teveel over fusie spreekt, roept 
tegelijk het gevaar op, dat anderen te sneller de aandacht vestigen op al 
dan niet bestaande verschillen" 28). 

Laten wij antirevolutionairen het ons voor gezegd houden. Het zal een 
werk van lange adem zijn. Wij zullen de christelijk-historische vrienden 
te nemen hebben zoals ze zijn. Dat geldt ook omgekeerd. Men noemt ons 
in de brochure zelfverzekerd en eigengerechtigd. Dat is ook een ernstige 
oproep tot zelfonderzoek, waaraan wij ons niet mogen onttrekken. Dat 
onze gesprekspartner dan oog moge hebben voor datgene in ons, dat 
prof. Herman Ridderbos aangrijpend beschreef: "dat het gereformeerde 
leven, dat zij soms voorstellen als een burcht van eigengerechtigheid, voor 
ons niet alleen een tuighuis is waaraan wij wapenen tot de strijd ontlenen, 
maar ook een bron van levend water bevat, waaruit onze vaderen. ge
dronken hebben en ook wij" 211). 

Lohman schreef in 1919 daags na het Christusfeest aan Kuyper: "Maar 
al heeft eene uitwendige hereeniging tusschen ons niet kunnen plaats
vinden nooit zal ik kunnen vergeten, dat wij beiden tesamen denzelfden 
Heer hebben gediend, zij het ieder op zijne wijze; dat wij beiden het
zelfde bruilofstkleed behoeven en dat wij daaraan zullen erkennen, dat 
wij gezamenlijk mogen aanzitten aan dezelfde Tafel." 

Wij nemen dit ontroerende woord van Lohman niet over, omdat wij 
op onze beurt behoefte hadden aan een vroom praatje tot besluit. Wij 
citeerden Lohman, omdat zijn woord ons kan doen schrikken; omdat er 
naar onze oprechte overtuiging, zolang wij gescheiden optrekken, een 
ban in het leger is. 

"Wat de felheid der bestrijding aangaat, wij groeien in de verdrukking; 
maar het is de miskenning door (wij voegen er aan toe: ook onder, 
Sch.) vrienden, die ons verlamt" 30). 

28) De Rotterdammer van 8 febr. 1958. 
29) Herman Ridderbos : Niet eenzijdig. Artikel in Gereformeerd Weekblad van 
februari 1952. 
30) Groen van Prinsterer aan Da Costa (28 aug. 1956). 
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Lohman sprak in 1919 van de hereniging hier boven. De wonde was 
vers. Maar het is in de geest van de Lohman van 1919, dat een andere 
"oudste" in 1958 spreekt. Wij hebben het oog op de woorden bij de 
algemene beschouwingen gesproken door de in de politiek vergrijsde 
fractieleider der c.h. in de Eerste Kamer, mr. dr. Kolff. 

"Wanneer alle antirevolutionairen en christelijk-historischen er precies 
zo over dachten als prof. Anema en ik, zou dat (= de samensmelting) 
morgen al gebeuren, maar helaas is dat niet het geval. De geachte afge
vaardigde de heer Anema heeft gisteren zeer duidelijk nog eens gewezen 
op alle futiliteiten, die dit zo nodige samenwerken tegenwerken. Het zijn 
oud, nog zittend zeer, persoonlijke kwesties en wat in Nederland buiten
gewoon zwaar weegt: kerkelijke kwesties, die dit in de weg staan. Ik 
moet helaas onderschrijven het slot van het betoog van de heer Anema, 
dat het nog wel een hele tijd zal duren voordat de aanhangers van deze 
beide partijen zo verstandig zijn geworden, dat zij inzien, dat, willen zij 
op den duur behoorlijk in de Nederlandse politiek invloed kunnen uit
oefenen, zij moeten uitscheiden met elkaar steeds te bestrijden. Zij moeten 
beseffen, dat, waar zij op één wortel stoelen en hetzelfde nastreven, zij 
zo spoedig mogelijk hun krachten moeten samenbundelen. Zolang ik leef, 
zal ik mijn best daarvoor blijven doen; en het verheugt me, dat bij het 
jongere gesladht aan beide zijden tekenen te bespeuren zijn, die in de 
goede richting wijzen." 

Dr. J. J. R. Schmal heeft bij de Groeriherdenking naar het begin ge
wezen. Het gaat in de staatkunde ten principale altijd weer om feiten en 
normen. 

Daar zal het gesprek moeten beginnen. 
En als wij elkander in dat gesprek als broeders herkennen, dan kunnen 

wij de grootste zaal, die deze lage landen bij de zee te bieden hebben, 
afhuren voor ons bruiloftsfeest. 

Zeker, dat zal een bruiloft met een kleine b zijn, maar ze staat niet 
los van de Bruiloft, waarvan Lohman getuigde. 

Daar kunnen wij dan samen het psalmvers zingen: 

Ai, ziet, hoe goed, hoe liefelijk is 't, 
Dat zonen, 
Van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 

Wie der zangeressen en zangers zal dat kunnen zonder een traan In 

het oog en een brok in de keel? 
God schenke ons die dag vóór wij sterven. 
Men vergeve ons dit emotievolle slot. 
Ook dit artikel wil een getuigenis zijn. 

* 
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VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

. · Het gemeentebestuur te onzent overweegt een culturele raad en een 
cultureel fonds op te richten. Volgens de plannen zou deze culturele raad 
ten aanzien van het gemeentebestuur een adviserende functie krijgen en 
ten aanzien van het particuliere initiatief zoveel mogelijk stimulerend en 
coördinerend moeten optreden. 

Wat is uw mening hieromtrent? 

ANTWOORD: 

Dat het gemeentebestuur behoefte heeft aan een orgaan, dat de raad 
en het college van b. en vv. van advies en voorlichting dient over zaken 
van gemeentelijk beleid die betrekking hebben op culturele aangelegen
heden, is te begrijpen. De gemeentelijke overheid komt met een zo groot 
aantal aspecten van de samenleving in aanraking, dat het gewenst kan 
zijn, dat zij wordt voorgelicht door een raad, waarin deskundigen uit 
een bepaalde sector zitting hebben. 

Tegen het instellen van een culturele raad met louter adviserende be
voegdheden zou ik dan ook ge~n bezwaar willen maken. Wel moge ik 
hierbij opm.erken, dat het mij ongewenst voorkomt, dat van zulk een 
adviserende raad ook leden van het gemeentebestuur deel uitmaken. In 
dat geval zouden zij de adviseurs kunnen beïnvloeden en ook zouden zij 
advies uitbrengen aan het college waarin zij zelf zitting hebben. 

Wanneer het vervolgens gaat over de mogelijkheid, aan de dusge
naamde culturele raad ook andere bevoegdheden toe te kennen, is het 
goed niet uit het oog te verliezen, dat vve hier hebben te doen met een 
orgaan, ingesteld door en ten behoeve van de gemeentelijke overheid, 
met een overheidsorgaan dus. Wel worden hier deskundigen en belang
stellenden ingeschakeld, doch het is en blijft een verlengstuk van de 
overheidsarm. 

Dit betekent dat de taak van dit orgaan, evenals de taak van de 
overheid in het algemeen, niet oeverloos is maar beperkt. Deze beperkt
heid van taak wordt echter niet tot uitdrukking gebracht met de vvoorden 
stimuleren en coördineren. Met een beroep op deze vage modetermen 
kunnen vele slechte zaken worden verdedigd. Ik meen dan ook, dat 
zoveel mogelijk zou moeten worden omschreven, waarin dat stimuleren 
en coördineren in concreto zullen bestaan. Vervolgens kan worden be
oordeeld in hoeverre de voorstellen aanvaardbaar zijn. 

Vooral de term coördineren biedt geen enkele garantie tegen een over
schrijding van bevoegdheden. Integendeel, indien een overheidsorgaan 
uitdrukkelijk een coördinerende taak ten aanzien van particuliere activi
teiten krijgt opgedragen, is iedere garantie daarmee weggenomen. Tegen 
een handhaven van de term coördineren zou ik dan ook overwegende be
zwaren willen maken om in de plaats daarvan principieel te kiezen voor 
vrijwillige samenwerking door belanghebbenden. 

Tegen de instelling van een cultureel fonds behoeft uiteraard geen 
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bezwaar te bestaan, mits de beslissing over de besteding van gelden uit 
dit fonds bij de gemeenteraad blijft. Wel kan daarbij het advies worden 
gevraagd van de culturele raad, maar de gemeenteraad blijft zelf de ver
antwoordelijkheid dragen en heeft derhalve uiteindelijk ook zelf te beslissen. 

J. H. P. 

* 
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DOOR 

DR. H. JONKER 

Er is aanleiding ons nog eens te bezinnen op de inhoud en de draag
wijdte van het woord "beginselen". Immers men verwijt de Anti-Revo
lutionaire Partij nog steeds, dat ze beginselpartij is en wel een partij 
van christelijke beginselen. Men acht beginsel en evangelie en beginsel 
en mens-zijn contradictiones in terminis. 

Beginsel en evangelie verdragen elkaar niet, zo redeneert men. Het 
evangelie is geen systeem, geen stelsel, waaruit men politieke richtlijnen 
en beginselen kan afleiden. Het evangelie is slechts boodschap, verlossing, 
prediking van het heil. Men staat in het evangelie, men leeft uit het 
evangelie, men wordt bevrijd door het evangelie. Het evangelie is een 
geestelijke werkelijkheid, maar geen handboek voor bepaalde richtlijnen. 
Wanneer men in het evangelie beginselen en regels, systemen en methoden 
poogt te ontdekken, dan handelt men op een het-evangelie-onwaardige
wijze, men berooft het van zijn kracht, men maakt van het evangelie 
datgene wat het niet is. Het evangelie is geen politiek handboek, geen 
handleiding voor maatschappelijk handelen, geen staatkundige methodo
logie enz. Het evangelie is een kracht. 

Beginsel en mens-zijn, zo redeneert men verder, verdragen elkaar ook 
niet. Het beginsel is strak, rechtlijnig, statisch. Het menselijk leven is 
stuwend, stromend, vloeiend, dynamisch. De geschiedenis van de mensheid 
is een levendig, boeiend en bewegend geheel. Pasklare beginselen kunnen 
wij op dit voortstuwende mensenleven niet toepassen. Ze dekken elkaat 
niet, maar belemmeren elkaar. Dit komt omdat het mensenleven steeds 
voor nieuwe vraagstukken en nieuwe beslissingen staat. Beginselen passen 
noch bij het evangelie, noch bij het mensenleven en daarom zeker niet 
bij het verantwoord-politieke handelen. Alleen het dynamische evangelie 
past bij het dynamische mensenleven. En daarom weg met beginselen 
en een beginselpartij. 

Het eerste wat wij willen opmerken is, dat ook hier weer een groot 
misverstand dreigt. Het is niet juist wanneer men op bovengenoemde 
wijze het woord beginsel ten aanzien van de Anti-Revolutionaire Partij 
vult. Zeker, wij gebruiken het woord beginsel, maar nooit in de zin alsof 
het evangelie een boek vol beginsels, regels, methodes, voorschriften, 
systemen zou zijn, pasklaar voor deze tijd. Want dat ontkennen ook wij. 
Wij beschouwen de bijbel voor ons politieke handelen niet als een politiek 
handboek, waarin wij de oplossing voor een modern politiek vraagstuk 
kant en klaar beschreven vinden. 

Voorts zijn ook wij van mening, dat het mensenleven bewegend, voort-
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stuwend, zich ontplooiend is. Ook wij aanvaarden een zich veranderende 
maatschappelijke ontwikkeling en voortschrijdende gang van de weten
schap. Het is pertinent onjuist en onbillijk de A.R.P. nog steeds de 
bovenomschreven interpretatie van het woord beginsel in de schoenen 
te schuiven. Politieke discussie heeft alleen zin als men de diepste bedoe
lingen van de ander voldoende heeft gepeild. 

Wij handhaven het woord "beginsel" en spreken zelfs over "de begin
selen van het Woord Gods", maar in andere zin dan men meestal aan
geeft. Wij letten nI. meer op de grondbetekenis dan op de afgeleide 
betekenis van het woord beginsel. Het grondwoord beginsel, latijn prin
cipium betekent begin, aanvang, oorsprong, grondslag. Beginsel, principe 
is dus datgene van waaruit men begint. 

Politiek handelen is de kunst van verantwoordelijk, bewust handelen op 
staatkundig terrein. Er is onverantwoordelijk handelen, er is verantwoor
delijk handelen, er is verantwoordelijk, bewust handelen. Het onverant
woordelijk handelen is hier niet in het geding. Verantwoordelijk handelen 
zonder dat men zich dat bewust is, komt in het dagelijks leven talloze 
malen voor, bv. bij het oversteken van de straat: u kijkt automatisch 
rechts en links zonder dat u zich dat ten volle bewust bent. Deze verant
woordelijke onbewuste handelingen verricht men automatisch zonder zich 
bewust rekenschap af te leggen, maar ze zijn toch verantwoordelijk, omdat 
de herhaalde ervaring het goede nut van dit handelen heeft bewezen. Deze 
handelingen geschieden niet "principieel". 

In de derde plaats is daar het bewuste, verantwoordelijke handelen. 
Hiertoe behoort het politieke handelen. Hier is geen sprake van een 
automatisme, maar een hernieuwde bezinning aangaande een nieuwe pro
blematiek. Bij dit bewuste verantwoordelijke handelen gaat men zich 
bezinnen en trekt men zich al denkende even terug. Men ziet vooruit 
naar de gevolgen, maar deze gevolgen zijn tegelijk verbonden met de 
oorzaken. Men onderzoekt de oorzaken die tot bepaalde gevolgen aan
leiding kunnen geven. Men gaat al overwegende terug naar "het begin" 
en beslist vanuit een principium, een begin, beslist dus "principieel". 

Hoe men het nu ook keert of wentelt: iedere bewuste verantwoordelijke 
politieke beslissing geschiedt vanuit een bepaald principium en geschiedt 
dus "principieel". Dit geldt tevens voor elke "existentiële" beslissi.ng. De 
existentiefilosoof Karl Jaspers ziet een "existentiële" beslissing als geno
men "vanuit eigen zekerheidsgrond". Deze ziet hij als het principium, 
als het begin van waaruit hij beslist. Het is dus niet de vraag of wij 
principieel handelen - ieder mens handelt principieel, anders ware hij een 
robot - maar vanuit welke principes wij bewust, verantwoord handelen. 

Dit geldt evenzo van het evangelie. Zeker, de bijbel is geen handboek 
van politieke regels, het evangelie is dynamis, kracht. Maar toch zijn er 
grond structuren in het Woord Gods, ik denk o. m. aan de wet der tien 
geboden. Er zijn schijnwerpers die een bepaald licht laten vallen op de 
verhouding van de mens tot God, tot zichzelf, tot de medemens en tot de 
wereld. Ongetijfeld is het evangelie geen stelsel, maar ze kent toch de 
aspecten van een leer, een didachè. Wanneer men nu opkomt voor het 
dynamische en actuele aspect van het evangelie - "het evangelie is een 
kracht, een dynamis tot zaligheid" - dan accentueert men de levende en 
eeuwiggeldende kracht van het evangelie. Maar het blijft één aspect. 

~ - ----- ----~ --- --- -
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Anderzijds zegt Jezus: "Lerende al wat Ik u geboden heb". Dit is het 
aspect van de leer, die als een schijnwerper een bepaald licht op de 
mensheid werpt. 

Dr. H. V rielink heeft onlangs in zijn dissertatie over het waarheids
begrip o. m. de aandacht gevestigd op het objectieve leer-aspect van de 
nieuwtestamentische waarheid. 

De conclusies liggen nu voor de hand. De mens is .niet louter dynamis, 
beweging, maar er zijn grondslagen, principes, die zijn leven stuwen en 
van waaruit hij handelt. 

Het evangelie is niet louter dynamis, maar er zijn grondslagen, grond
structuren door God in Zijn genade gegeven die ons handelen behoren 
te bepalen tot heil van ons mens-zijn. 

Daarom is het zinvol zowel ten aanzien van de mens als ten aanzien van 
het evangelie te spreken over de heilzame beginselen van het Woord 
Gods. 

Het "principe" van de eigen zekerheidsgrond in de existentiële filosofie 
van Karl Jaspers vindt de christen bedenkelijk, omdat het hart des mensen 
een poel van ongerechtigheid is. De christelijke politiek poogt vanuit de 
grondstructuren, de zekerheid van het "Voord Gods in bewust verant
woordelijk politiek handelen, de innerlijke motieven van het menselijk 
handelen heilzaam te beïnvloeden. Ze heeft geen vertrouwen in de begin
selen van de mens, wel in die van het Woord Gods. 

Deze schriftuurlijke beginselen zijn geen stelselmatige beginselen. Heeft 
men bezwaar tegen de stelselmatigheid en de "systematiek" van "begin
selen", men richte zijn bezwaren tegen de ideologieën van het marxisme, 
liberalisme en communisme. Daar zijn de vaste systemen en de koude 
meedogenloze stelsels te vinden. Daar is alles slechts waar, wat in over
eenstemming is met het systeem. En deze stelsels dreigen ons volksleven 
in twee elkaar bestrijdende kampen te splitsen: werkgevers en werk
nemers. 

De A.R.P. kiest krachtens haar schriftuurlijk uitgangspunt niet de zijde 
van een of ander economisch stelsel. Dit zou afval betekenen aangezien 
dan een schriftuurlijk beginsel wordt ingeruild voor een stelselmatig, 
systematisch, economisch beginsel. Zij wil haar bijbelse vrijheid hand
haven. Er komen wel eens spanningen tussen de kringen van werkgevers 
en werknemers in de partij voor. Wij mogen deze spanningen als heilzaam 
voor de partij karakteriseren, omdat de partij hiermede juist bewijst een 
nationale partij te zijn en niet gebonden aan een of ander economisch 
stelsel. Ze bewijst er alleen mee, dat ze niet uit een star economisch of 
ideologisch beginsel leeft, maar uit de oorsprong van de onsystematische, 
diepere motieven van de christelijke vrijheid der Heilige Schrift. Krach
tens "deze eeuwige beginselen van Gods Woord" verzet zij zich tegen de 
beginselen van het socialisme en het liberalisme en wel omdat ze ondeug
delijk zijn, maar ook omdat ze zo star zijn. 

* 
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KUNSTPOLITIEK IN GEWEST EN GEMEENTE 

DOOR 

S. VAN TUINEN LITT. DRS. 

God, die U macht en pracht met rede gaf te voegen 
(Huygens). 

Is het voeren van cultuurpolitiek in a.r. kring aanvaard als noodzakelijk? 
Is het voeren van a.r. cultuurpolitiek mogelijk? 

Op beide vragen past een voorzichtig ja-woord. Als wij daarvan uit
gaan, behoeven wij thans niet een principiële motivering te geven voor 
gewestelijke en gemeentelijke kunstpolitiek. Waarom zou zij gedomiciliëerd 
dienen te zijn in 's-Gravenhage op en om het Binnenhof en niet ook in het 
pmvinciehuis te Leeuwarden en ten stadhuize van Dokkum? Men kan 
haar beschouwen als geschikt voor decentralisatie. Iedere politieke partij 
maakt voor decentralisatie een hoffelijke knieval. De A.R.P. heeft zelfs 
zekere vader- en voor keurs-rechten op dit terrein. Decentralisatie is een 
oud a.r. adagium; zij wordt verdedigd in onze kring sedert de geboorte 
van de partij. Het lijkt daarom noodzakelijk de decentralisatiepolitiek 
krachtiger uit te bouwen in de praktijk. Wij zijn dan nog steeds goed a.r. 
en tevens modern, progressief of hoe men het maar gelieft te noemen. 
Allerwege toch wordt, nu onze tijd voert naar grotere verbanden, de 
noodzaak gevoeld van versterking der kleinere gemeenschappen; zij mogen 
niet gladgeschaafd worden naar internationaal model. Wij kunnen ook 
bewegingen noemen als regionalisme, federalisme 1) en het probleem van 
het westen en overig Nederland. 

Een principiële verdediging lijkt niet noodzakelijk, schreven wij. En 
toch zou het wenselijk kunnen zijn de principiële grondslag in onze kring 
weer eens aan de orde te stellen. Het bleek bijvoorbeeld in 1951 bij de 
herdenking van de gemeentewet 1851, dat de zelfstandigheid der gemeente 
op verschillende wijze benaderd werd via doelmatigheid, via de beschou
wing der veelkleurige schepping, via souvereiniteit in eigen kring, of via 
originair recht; ook is zij verdedigd als tegenwicht tegen te grote centrale 
macht. 

De vraag, of niet alles door middel van een politiek van cultuurspreiding 
van Den Haag uit gedirigeerd kan worden, komt natuurlijk ook in de 
andere partijen naar voren (men zie de politieke programs). Zij krijgt 
echter geen grote principiële aandacht. Meestal duiken de schrijvers direct 
in de gewenste praktijk 2). 

1) Brochure Jo Smit, Federalistyske eachweiding 1956. 
2) De criticus van het Rotterdamse kunstrapport 1957 in de Nieuwe Haagsche 

Courant (22 juli 1957) wijst ook op deze lacune. Een samenvatting omtrent het onder
werp culturele politiek kan men vinden in Nederlands Bestuursrecht. 
De P.v.d.A.-wensen en ideeën vindt men in De weg naar vrijheid, Hoofdstuk XIII. 
Een scherpe kritiek levert C. H. G. Planije in Gemenebest 1957, in zijn artikel Socia
lisme en kunst. Verschillende gemeentebesturen lieten nota's samenstellen over het 
onderwerp gemeente en cultuur, bijv. Amsterdam, Utrecht, Almelo en Amersfoort. 
Rapport van de commissie-Witteman, handelende over de verhouding tussen kunst en 
volk. Mededelingen van het Departement van O.K. en W., 1952. 

Enige richtlijnen voor subsidiëring van kunstgezelschappen 1953, rapport van de 
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De lagere organen zijn, door hun nauwe contact met de burgerij, het 
best in staat het particulier initiatief op te vangen en op stimulerende 
wijze te voorzien in de werkelijke behoeften 3). Doelmatigheid dus, op 
zichzelf nog geen scheldwoord. 

Bij de K.V.P. draagt de subsidiariteit de praktijk. 
In een belangwekkende uitgave van het Prins Bernhard Fonds wordt 

een moderne functie verdedigd. "De culturele taak van de provincie .... 
is die van bestuurlijke "as" te zijn tussen de twee brandpunten van een 
doelmatig, nationaal cultuurbeleid; tussen het brandpunt van het centrale 
beleid in "cultuurtechnische" zin van Raad voor de kunst, Jeugdraad, 
Sportraad, Toneel-, Ballet-, Muziekcentrum enz. Het "produktiejaan
biedingscomPlex" dus enerzijds, en het brandpunt van de "culturele markt", 
het regionale, gemeentelijke fondsencomplex anderzijds. Deze verbindende 
functie is uiteraard in actieve zin te begrijpen; het is stimuleren, coördi
neren en verevenen, doorverbinden van het ene naar het andere centrum. 
De provincie concentrere zich op deze functie, dan heeft zij een buiten
gewoon belangrijke taak van volstrekt eigen karakter, logisch passend in 
een groter beleidsgeheel ; dan wordt zij de spil - en daartoe is zij in haar 
bestuurlijke functie als geroepen - van het gehele nationale culturele 
beleid. Zo zij een eigen culturele taak zou zoeken in engere zin, dan zou 
zij haar wezen en een logisch cultuurbeleid geweld aandoen; zij zou 
bovendien hiertoe onmachtig zijn, gezien haar zeer beperkt budget." 

Ook het regionaal besef fungeert soms als grondslag en motief voor 
decentralisatie, met name in de zg. buitengewesten 4). 

Het zou zeker van belang zijn, indien we konden beschikken over 
samenvattende studies van de volgende onderwerpen: 

a. De gewestelijke en gemeentelijke cultuurpolitiek in 't verleden: 
de historische verdieping. 

b. De houding van de christenen t. a. v. ons probleem: de principieel
historische verdieping. 

c. De gewestelijke en gemeentelijke cultuurpolitiek thans internationaal 
gezien: de verbreding. 

d. De houding van de christenen thans internationaal gezien: de 
principiële verbreding. 

Hieronder volgen enkele notities. 
a. Voorzover ons bekend is, bestaat er geen samenvattend werk over 

dit onderwerp. Men zal een verhandeling moeten componeren uit de alge
mene werken. 

In Egypte ontstond naast de overheersende hoofdstedelijke hofcultuur 
een "provinciale" kunst, toen de feodale aristocratie zich losmaakte van 
het hof. "Aus diesen von der Hauptstadt abgefallenen Elementen bildet 

commissie ter beantwoording van enige vragen ter zake van subsidiëring van kunst
gezelschappen, ingesteld januari 1951 door het bestuur van het Centrum voor Staat
kundige vorming. Dr. J. P. Fokkema Andrae, De gemeenten en de kunst, De Neder
landse Gemeente 1947 no. 36, blz. 441. Wat doen de provincies? Overzicht van het
geen de verschillende provinciale besturen zich op bepaalde gebieden getroosten, aan 
de hand van de begrotingen voor 1951 De Gemeente 1951 no. 3 blz. 30. 

3) Aldus het P.v.d.A.-blad De Gemeente van november 1956. 
4) Men leze de rede van prof. De Quay in de Staten zitting van Brabant 1956. Over 

het regionalisme en de toekomst onzer samenleving heeft dr. J. H. C. Creyghton een 
verhandeling geschreven (1956). 
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sich der neue Provinzadel mit seiner zurückgebliebenen regionalen Kultur 
und seiner abgeleiteteten Provinzkunst 5). 

Men kan in de klassieke geschiedenis enkele voor ons interessante 
momenten ontdekken. Perides bevorderde in Athene de kunsten. Hij 
zeide in zijn beroemde rede ter herdenking van de gevallenen in de 
Peloponesische oorlog o.a. dat de atheense regeerders zorg gedragen had
den voor 'Ontwikkeling en ontspanning van de geest, voor sportmanifestaties 
en religieuze feesten gedurende het ganse jaar en schoonheid in de publieke 
bouwwerken, die de harten iedere dag verheugden en droefheid uitbanden. 

Een amerikaans schrijver citeert deze zinsnede als waarschijnlijk het 
enige voorbeeld in de historie van een staatsman, die zijn volk oproept 
tot vaderlandsIiefde omdat de staat hem esthetische mogelijkheden bood 6). 
Belangwekkend zijn 'Ook de beschouwingen van de wijsgeer Plato. Hij 
wilde, dat de overheid voor aUe burgers een leven rijk aan cultuur zou 
scheppen, doch wenste strenge censuur over de kunsten, juist omdat de 
kunsten zo'n grote ethische, morele invloed op de burgers hadden. 

Meer dan eens valt een vergelijking te trekken met de progressieve 
politieke programs van onze tijd. In Athene zien wij o.a. de sterke invloed 
van het stadsbestuur op feesten en artistieke manifestaties. Het eiste 
financiën van de rijken om de vloot en de publieke feesten te financieren. 
De grootste kunstopdrachten werden do'Or de stad gegeven voor publieke 
projecten aan architecten en beeldhouwers. Het drama (productie en 
vertoning) stond onder toezicht van stadsbestuurders. Verder kan gewezen 
worden op de cultuurpolitiek der tyrannen. In een rede over polis en stad 
(1947) zet dr. E. Visser tegenover elkaar de kleine stad Athene, nog 
met het platteland verbonden enerzijds en de metropool Alexandrië in 
de hellenistische tijd anderzijds. Zij wijst op een opmerkelijk verschil in 
de feestcultuur. Men hoort in den beginne nog wel van Grieken die bijeen
komen om van huis meegebrachte feesten op nationale wijze te vieren, 
maar de hoofdschotel v'Ormen in Alexandrië toch al spoedig allerlei vormen 
van "show", welke door de heersers worden aangeb'Oden. Zo alleen kan 
men de gehele bevolking van Alexandrië bereiken. Er is geen sprake van, 
dat men voor hen een comedie of tragedie kon opvoeren in de verwach
ting dat elk van hen er pro parte sua 7) aan deelnam. OnwiUekeurig 
denken we aan het koninginnefeest in d'Orp en kleine stad en in het stadion 
te Amsterdam. 

Een soortgelijk onderzoek zouden wij wensen voor de romeinse, middel
eeuwse en nieuwe geschiedenis. Wat is oorsprong, betekenis en gebruik 
van de weer actueel geworden spreuk "panem et circenses"? 8) (Oor
spronkelijk waren die spelen heilige spelen en meer dan volksvermaken). 
In de tijd van de Gracchen verbant de senaat (115) alle ars ludicra, die 
niet inheems is, uit Rome. Wat betekent de cura ludorum, de zorg vo'Or de 
openbare spelen, in het bijzonder van de ludi romani ? 9) Bij de middel-

5) Arnold Hauser. Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. 1953. J. S. 47 (Duitse 
vertaling van het Engelse werk). 

6) W. R. Agard. What democracy meant to the Greeks (1942) blz. 60. Zie ook R. ]. 
Bonner. Aspects of Athenian democracy, en dr. D. Loenen. Vrijheid en gelijkheid in 
Athene, 1930. 

7) Pro parte sua: voor het hem toekomende deel. 
8) Panem et circenses: brood en spelen. 
9) H. Wagenvoort. Gids voor gymnasiasten, 18e druk. blz. 128. 
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eeuwen denken we aan het samenspel van kerk, overheid en gilden 10). 
In Duitsland diende het stadhuis niet alleen tot zetel van de magistraat, 
maar was het ook Theatrum, Spielhaus. Allerlei feesten voor de voorname 
burgers werden er georganiseerd. 

Zo zou men de lijn kunnen doortrekken via de renaissanse 11) tot 
heden 12). Men zou dan ook moeten onderzoeken of het maecenaat, de 
kunstbescherming een modem probleem vormt; zo ja, in welk opzicht. 
Wij denken aan de sociaal zeer beperkte werkingssfeer van het maecenaat
oude-stijl en aan de geweldige ontplooiing in het huidige maatschappelijke 
leven van de organisatie-vorm. 

b. Hoe was de houding der oude christelijke kerk tegenover ons 
probleem? 13) Van de reformatoren? 14) Is er onderscheid tussen Luther, 
Calvijn, Zwingli en Menno Simons ? Ook tussen hun volgelingen? 

Als onze calvinistische magistraten zich verzetten tegen toneel en 
schouwburg, was het motief dan dat de magistraat de kunst niet mocht 
beschermen? Of veeleer, dat men toneel afkeurde? Het zou de moeite 
lonen in de werken van de calvinistische juristen na te gaan welke plaats 
zij inruimen aan de cultuur, als ze de taak van de overheid omschrijven. 

Cultuur werd toch in het algemeen wel gewaarborgd en gehandhaafd 
door de overheid. Het orgelspel van de stadsorganist in de kerk werd 
bevolen. Stedelijke muziekscholen werden opgericht. Opdrachten aan 
schilders, dichters, beeldhouwers en architecten gegeven. Feesten voor 
stadsrekening en in opdracht van de magistraat georganiseerd. Wij noe
men als voorbeeld het luisterrijke feest gegeven ter ere van een russisch 
gezantschap in 1697. Anderzijds kan men niet zeggen dat de calvinistische 
magistraten een eigen cultuurpolitiek voerden. In Groens geschriften 
vinden wij bij oppervlakkige controle over ons onderwerp niets. Volgens 
Boekman was hij bij het grote kunstdebat in 1865 het principieel met 
Thorbecke eens. 

c. Een mooi voorbeeld van een internationale parallel biedt de 
engelse "gemeentewet" van 1948, die de baan vrijmaakte voor vele be
moeiingen van het gemeentebestuur met de kunsten 15). Men zou wat 
Duitsland betreft moeten nagaan hoe de functies verdeeld worden tussen 
Länder en de gemeenten. Het is van groot belang de Unesco-publikaties 
te volgen. De Unesco legt internationale contacten tussen de kunstenaars 
en de volken. Zij gaat er van uit dat de kunsten voor iedereen zijn. Zij 
tracht het kunstonderwijs te verbeteren. Zij geeft tijdschriften uit. Zij 

10) Men leze voor de Nederlandse geschiedenis het rijke opstel Stedelijke Reke
ning,en en M.-E.-Toneel in prof. Hermesdorf, Recht en taal te hoofde, 1955. 

11) Zie het Prismaboekje: De kunst der Renaissance in Italië door WaJter Paatz 
en het werk van Arnold Hauser. Natuurlijk vindt men gegevens in de werken van 
Huizinga, Herfsttij der M.E., Homo Ludens en Nederlandse beschaving in de 17e 
eeuw. 

12) Interessant is de UNESCO-uitgave Preedom and Culture, ook bv. S. Giedion, 
Architectur und Gemeinschaft (Rowohlts deutsche Enzyklopädie 1956) over het 
nieuwe regionalisme in de bouw kust. 

13) A. Sizoo, Het oude Christendom en zijn verhouding tot de antieke cultuur, 1952. 
14) G. Locher, Die evangelische Stellung der Reformatoren zum öffentlichen Leben 

(Kirchliche Zeitfragen, Heft 26). 
15) De Engelsen zijn zeer voorzichtig. In het 10e jaarverslag van de Arts Council 

of Great Britain 1954/55, Housing the arts wordt bezwaar gemaakt tegen directe 
overheidsdirectie. 

De Local Authorities moeten optreden als "the benevolent landlords of the arts". 
Dus als hospes, als huisvader, als waard. 
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organiseert reizende tentoonstellingen, ook en juist voor het platteland. 
d. Wat doen de rooms-katholieken, de anglicanen, de lutheranen? 

Hoe is de houding van calvinisten in Zuid-Afrika en Amerika (waar de 
community-organisation zeer in zwang is?) 16) 

Men ziet dat het door ons gewenste onderzoek zeer breed is. Talrijke 
scripties zouden over deze onderwerpen gemaakt kunnen worden. W erk~ 
objecten voor Vrije en andere Universiteiten. 

De aard, traditie en structuur van de kunsten en beoefening der kunsten 
is ongelijk. Hieruit vloeit voort een ongelijksoortige behandeling in de 
kunst-politiek. Overheidszorg voor de bouwkunst zal anders zijn dan 
die voor de schilderkunst enz. Bij de ene kunst is de kunstenaar beroeps
kunstenaar, full-timer. In de andere part-timer; hij behoeft er niet van 
te leven. Bij de ene kunst spreekt het ambachtelijke en de noodzaak van 
opleiding sterker dan bij de andere. 

Men kan de kunsten op velerlei wijze onderscheiden. Wij kunnen de 
indeling en de begroting van O. K. en W. hanteren. Hier volgen nog 
andere: oude en jonge kunsten (film, radio, televisie); persoonlijke en 
collectieve (in de zin van gebonden aan de gemeenschap als bij museum 
en toneel); kunsten en toegepaste kunsten, beroeps- en amateurskunst. 

Zij zijn eveneens te onderscheiden naar hun productie, distributie en 
consumptie. Het is duidelijk, dat deze aspecten verschillen bij schilder
kunst en muziek bv. Ook verschilt het in het ene land en het andere. 
De componisten in Amerika zijn weinig in tel; de uitvoerende kunstenaar, 
vooral de dirigent, des te meer. De creatieve kunstenaar dus niet, de 
reproducerende wel. 

Men kan ook de kunsten toetsen naar hun functies en voorwaarden 
als men de volgende aspecten beschouwt: speeltuig, speelstukken, spelers, 
spelschrijvers, spelleiders, speelruimte, publiek. 

Niemand kan een eensluidend recept geven voor de kunstpolitiek in de 
gewesten en de gemeenten. Het onderling verschil is te groot. In Fries
land zal men een andere politiek moeten volgen dan in de Hollanden. 
Zeeland telt vele eilanden. Gelderland kent zijn kwartieren enz. 

Wat grote steden doen is soms te vergelijken met wat de provinciale 
besturen doen 17). Amsterdam is de hoofdstad des lands, 's-Gravenhage 
regeringscentrum, Rotterdam een havenstad enz. Een kleine gemeente 
kan geen amsterdammertje spelen. Dokkum is een oude stad, Emmeloord 
een jonge. Drachten ligt in 't ontwikkelingsgebied, Barendr,echt tegen 
Rotterdam aan. Arnhem en Maastricht, Enschede en Tilburg hebben hun 
culturele contacten over de grens. Op de kunstbegroting van Rotterdam 
staan cijfers met duizendtallen, in de keine plattelands-gemeenten vult men 
niets in voor de kunst. 

Gewest en gemeente kunnen op vele wijzen kunstpolitiek voeren, direct 
of indirect. Wij noemen enkele methoden: 

aankopen (Minister Terpstra stelde dat voor 't eerst voor in 1931), 
prijzen (zeer in zwang maar niet zonder bedenking in verband met de 

moeilijkheid, dat de overheid het orgaan mist om een artistieke keuze te 
doen en zij bovendien politieke verantwoordelijkheid draagt), 

16) Zie Murray G. Ross, Gemeenschapsorganisatie (Ned. vertaling 1957). 
17) Zie het Rapport van de Commissie voor het kunstbeleid van Rotterdam 1957. 
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opdrachten, prijsvragen, opleidingen, bouwen van zalen, (soms het 
exploiteren daarvan), tentoonstellingen, beurzen, subsidiepolitiek. 

De overheid maakt soms gebruik van gemeentelijke en gewestelijke 
cultuurraden of commissies, al of niet door haarzelf samengesteld. 

Met allerlei instanties kunnen gemeente en gewest in aanraking komen: 
1. Nederlands Cultureel Contact, waar beraad (modewoord) plaats 

vindt tussen landelijke organisaties, op het culturele terrein werkzaam. 
Het N.C.C. heeft enige belangrijke publikaties uitgegeven en congressen 
belegd. 

2. Het Nationaal Overleg Gewestelijke Cultuur (N.O.G.C.), het ont~ 
moetingspunt van vertegenwoordigers van het culturele leven uit de ge
westen. Het N.O.G.C. belegt o.a. congressen (over culturele onderwerpen 
van belang voor de gewesten) met gewestelijke kunstmanifestaties. 

3. Het Prins Bemhard Fonds, een cultureel fonds dat ten doel heeft 
de zelfwerkzaamheid van het nederlandse volk op het gebied van weten
schap, kunst en cultuur in het algemeen te bevorderen, alsmede de neder~ 
landse cultuur in de overzeese gebieden en in het buitenland uit te dragen. 
Het P.B.F. verzamelt geld door middel van het Anjerfonds en heeft enige 
uitstekende publicaties uitgegeven. 

4. De Raad voor de Kunst. 
5. De zg. Centrale Beraden: één voor de amateuristische muziekbe

oefening, één voor de dans, éé.n voor het amateur- en leken toneel, één voor 
het Nederlandse volksleven. 

6. Tenslotte(!) het ministerie van O. K. en W. 
U zult onder de leden van de bovengenoemde instellingen weInig 

antirevolutionairen vinden. De oorzaak is, dat representatieve, deskundige, 
artistiek begaafde figuren in onze kring dun gezaaid zijn. Dikwijls is er 
ook te weinig oriëntatie in letterlijke zin in de raden enz. 

Er zou verder vermeld kunnen worden een groot aantal "landelijke" 
instituten, particuliere organisaties e.d. Wij noemen als voorbeeld de 
bonden van zangverenigingen, muziekkorpsen, toneelgezelschappen en de 
Chr. Band van kunstenaars, aangesloten bij het C.N.V. Een bundeling 
van beroepskunstenaars is de Neder landse Federatie van beroepsvereni
gingen van kunstenaars, die enige belangrijke publicaties uitgaf 18). 

Wil men ingelicht worden over de culturele activiteiten in gewesten 
en gemeenten, dan raadplege men het voortreffelijke documentatieblad van 
O. K. en W. Men volge de behandeling van de begroting van O. K. en W. 
in de Handelingen en bestudere de memorie van toelichting. In de Gids 
voor Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie inzake gemeentebeheer 
en -administratie 19) worden de tijdschriften ook op ons terrein opgenomen. 
Men zie eveneens het tijdschrift Volksopvoeding. Tenslotte zijn in dit 
opzicht van betekenis de provinciale tijdschriften in sommige gewesten; 
de jaarverslagen van de kunstinstellingen in de grote steden en van de 
culturele adviesraden. 

Er dreigen gevaren voor het culturele leven in gewest en gemeente. 
We behoeven niet bevreesd te zijn, dat de overheden in de grote gemeen
ten geen open oog hebben voor de mogelijkheden op cultureel gebied. 

18) Wij noemen: Rijksoverheid en beeldende kunst (1955) en het Congres-verslag 
1957 ons welwillend toegezonden door de Federatie-secretaris. 

19) Uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
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Wat geschiedt in Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Arnhem enz. 
is voor de "provinciaal" overweldigend. Een haagse folder stelt de vraag: 
"Indien de negen Muzen, aartsbevorderaarsters der Schone Kunsten 
uit de Griekse mythologie, nu eens in deze moderne tijd moesten leven, 
waar zou dan haar woonplaats, de Helicon of Zandberg, gelegen zijn?" 
Het antwoord luidt, haags-voornaam en zelfverzekerd: "Op een duintje 
in Den Haag, zonder twijfel." 

U ziet dat de terpen en wierden geen kans krijgen. In sommige ge
westen loopt men snel de achterstand met het westen in. Wij behoeven 
deze gewesten en gemeenten niets te vertellen. Hoe roder of roomser 
de besturen, hoe meer uitgaven voor de kunst; hoe protestantser, hoe 
minder. 

Dit verschil spitst zich toe. De "rechtse" gemeenten zijn meest platte
landsgemeenten. Welnu, de roep om culturele emancipatie van het platte
land wordt luider in deze tijd van revolutionaire veranderingen op het 
platteland 20). Men noemt dit deftig: het verstedelijken van het cultuur
patroon en schaalvergroting. Wij noemen enige factoren: radio, televisie, 
modern verkeer, pers, vrije tijd, onderwijs, industrie, herverkaveling, 
grote mobiliteit en sport. 

Er valt bovendien een centralisatie waar te nemen op cultureel gebied, 
in het bijzonder ook van de belangstelling. De massale top-manifestaties 
en prestaties doen het dorps- en stadsfeest, het korps- en koorleven ern
stige concurrentie aan. Zo dreigt de volkskracht op het platteland verloren 
te gaan. In de zg. ontwikkelingsgebi,eden vormt de invasie van een vreemde 
bovenlaag een bedreiging; in andere delen des lands leegloop. Defaitisme 
bedreigt het volk; wat bindt op cultureel gebied de jonge dorpeling en 
kleine-stadsbewoner nog aan eigen woonplaats? 

De "provincialen" komen zo langzamerhand te weten, wat er in de 
kunstwereld te koop is en stellen dus hoger eisen. Via instellingen als 
Wikor en Vaevo en het Werkcentrum voor leketoneel en kreatief spel 
krijgt de schooljeugd ook van het platteland de beste kunstmanifestaties 
te zien en te horen. Het gevaar dreigt, dat de uiterst belangrijke amateuris
tische kunstbeoefening door de kennismaking met de hoge kunst niet meer 
zo gewaardeerd en beoefend wordt. 

Zo komen we tot de verhouding beroepskunstenaars en amateurs. De 
beroepskunstenaars wonen bijna nooit op het platteland. De culturele 
kracht van het platteland vormt de amateuristische kunstbeoefening, doch 
dat bevredigt niet meer. De oude vorm gaat verloren. Wil men deze 
amateuristische kunstbeoefening steunen, bewaren en ontwikkelen, dan 
zal zij gemoderniseerd moeten worden; door de beroepskunstenaars en 
door middel van intensieve voorlichting op artistiek gebied in de provin
ciale en streekpers en door vorming van de smaak. De "provincialen" 
proeven via radio, pers en kunstproefjes uit de grote stad wel zoveel 
van de beroepskunst, dat het ouderwetse dorpstoneeltje, de versleten 
filmband, de oude feestnummers, de oude voordrachten e.d. niet meer met 
smaak geconsumeerd worden. 

Anderzijds moeten we zuinig zijn op onze amateurs. Het peil van hen 

20) Over de veranderingen ten plattelande schreven wij een beschouwing in het 
Landbouwhuishouden, december 1957 en januari 1958. 
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zal omhoog gebracht moeten worden; dit zal o.a. moeten geschieden 
door de beroepskunstenaars, de meestal steeds westelijke heren en dames. 
Hier ligt een ontzaglijke opvoedingstaak ; er moeten opleidingen komen, 
speelvelden, speelstukken, speelruimten, culturele uitbreidingsplannen. 
Sommige provinciale en gemeentelijke besturen zijn reeds zeer actief. 
Wij noemen enige voorbeelden. Men kan in alle gewesten profiteren 
van beroepsorkesten. Men kan in het westen genieten van alle mogelijke 
kunstmanifestaties. Men heeft in Brabant en Limburg en in oostelijk 
Nederland beroeps- of semi-beroepstoneelgezelschappen. Men beschikt in 
het oosten over het operagezelschap Forum. In Maastricht is een r.k. 
Academie voor schone kunsten gesticht. Men bouwt in het zuiden en oosten 
voortreffelijke moderne musea en schouwburgen, waar men onderwijs kan 
volgen aan uitstekende kunstnijverheidsscholen. 

Wij vrezen dat de protestanten, voorzover zij nog dapper amateur
spelen, buiten spel geraken en dat het gehele veld van de kunst vooral 
bespeeld wordt door niet-protestantse krachten. Als hierin geen verande
ring komt, zal de protestantse levensstijl en signatuur van ons volksleven 
steeds zwakker worden, want de kunst zal naar onze mening onze volks
kracht en ons volkskarakter in veel sterker mate bepalen dan voorheen. 

Zo naderen wij het onderwerp: de a.r. handreiking aan de Muzen. 
Men zou terecht de stelling kunnen verdedigen, dat de centrale overheid 
de geboorte van de maecenassen-oude stijl verhindert door de belasting
politiek. Men kan echter ook stellen dat de maecenas-rol-nieuwe-stijl veel 
meer dan tot nu toe door particuliere instanties gespeeld kan worden. 
Wij denken hierbij aan het opdrachten geven door grote instellingen, 
industrieën, kerken. Doch bijv. de boerenorganisaties hebben deze rol nog 
niet geleerd en beroepen zich nog graag op hun souvereiniteit in eigen 
kring. Op de lange baan zal hier veel bereikt kunnen worden, doch thans 
zal de overheid moeten steunen. Geen orkest, museum, toneelgroep, ballet
groep leeft zonder overheidssteun langer dan een jaar. Ook de amateuris
tische kunst zal krachtig gesteund moeten worden, waarbij men het grote 
voordeel heeft, dat de amateurs bereid zijn zelf belangrijke offers te brengen. 

Wij stellen u voor de a.r. regent-maecenas. Wat zal hij doen? Hoe zal 
hij het doen? Wij menen drie arbeidsterreinen te kunnen onderscheiden: 

A. De kunst-"bege1eiding" (modewoord) van eigen directe activiteiten. 
B. Het bewaren van historisch bezit. 
C. Het beoefenen van de kunst door particulieren. 

Ad A. Hier ligt een groot veld braak. De overheid bouwt. De grote 
steden hebben al lang de kunstenaars ingeschakeld. Dit moet ook daar
buiten aangepakt worden. Bij elke wegaanleg, bij iedere brug, bij ieder 
bouwwerk een cultuurpercentage. De representatie schept ook belangrijke 
mogelijkheden. Professor Gerretson gaf daarvoor talrijke mogelijkheden 
aan 21). 

Ad B. Ook op dit terrein kunnen gewestelijke en gemeentelijke over
heden veel meer doen dan thans het geval is. Er zal een gewestelijke, 
gemeentelijke, regionaal-gemeentelijke politiek moeten worden gevoerd 

21) Prof. Gerretson, trouwens ook prof. Diepenhorst, moet niets van een cultuur
p.b.o. hebben. Zie beider redevoering in de Eerste Kamer ter gelegenheid van het wets
ontwerp Instelling van een Raad voor de kunst (Hand. 1955 blz. 2151 v.v.). 
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ten aanzien van musea en tentoonstellingen en monumenten van geschiede
nis en kunst. Bij Monumentenzorg krijgen gewest en gemeente een te 
kleine kans. 

Ad C. In het algemeen achten wij het wenselijk dat de gemeenten 
instellen een cultuurfonds voor incidentele kunstmanifestaties 22). Het 
beheer zou kunnen berusten bij het college van Gedeputeerde Staten en 
bij het college van Burgemeester en Wethouders. Zo nodig kan een advies
commissie van deskundigen worden ingeschakeld. De bestuurders moeten 
hun beslissing zelfstandig nemen, eventueel na ingewonnen advies. Liever 
nog zagen wij het oprichten van gewestelijke en gemeentelijke particuliere 
fondsen, in de trant van het Anjerfonds. Naast de fondsen voor deze groep 
van incidentele manifestaties kennen wij een groep van vaste subsidies 
voor geregelde manifestaties en aan instellingen, vast te stellen door raden 
en staten; de subsidies waaromtrent veelal een communis opinio of 
traditie bestaat. Ten dele zouden wij moeten streven naar het vaststellen 
van objectieve normen. Allerwege wordt daarnaar gezocht; er zijn reeds 
verschillende voorbeelden gepubliceerd. Wij denken aan subsidies voor 
gewestelijke en gemeentelijke cultuurraden, opleidingen, dorps- en buurt
huizen 23), amateuristische kunstbeoefening, leeszalen, verwerven van voor
werpen van beeldende kunst. De subsidiabelen moeten voldoen aan alge
mene voorwaarden, die alleen het externe, niet het interne leven regelen. 

En thans het moeilijkste terrein: het grootste deel van de geregelde 
kunstmanifestaties in onze tijd. Bij muziek gaat het nog wel. Deze kan 
nog gesubsidieerd worden naar objectieve maatstaven. Maar hoe moet de 
a.r. handelen ten aanzien van toneel, letteren, opera, dans, beeldende 
kunsten en film? Wij laten radio en televisie nog maar terzijde. Hier 
liggen de moeilijkheden voor onze a.r. kamerleden en onze raadsleden 
in de grote steden opgestapeld. Welke methoden zijn denkbaar? 

1. De regent-maecenas kan alles zelf zoveel mogelijk in handen houden, 
een uitstekende afdeling culturele zaken op griffie en gemeente-secretarie 
opbouwen en via gewestelijke of gemeentelijke diensten direct en onver
huId de kunst bevorderen door exploitatie van zalen, orkesten, toneel
en balletgroepen. Deze methode moet worden afgewezen. Zij doet over
heid, kunstenaar en volk tekort. Kunst en kunstenaar moeten hun vrij
heid bewaren tegenover ieder en alles. De overheidsbemoeiing op deze 
wijze is levensgevaarlijk, ook in een democratische staat. Wij zien thans 
weer waarschuwende voorbeelden in Hongarije, waar o.a. de kunstenaars 
gemuilkorfd worden. 

2. Daarom zoekt men veelal in de richting van een samenwerking 
tussen overheid en particulieren en van organen hiervoor. In een voortref
felijk betoog heeft mr. De Roos, wethouder van Amsterdam, dit verdedigd. 
In een even voortreffelijk, artistiek betoog wijst Anton van Duinkerken 
op de gevaren daarvan 24). Het samenspel tussen overheid en particulieren 
ook in bepaalde organisatorische vormen is zeer in zwang 25). Zo formeert 

22)Zie De Weg naar vrijheid (P.v.d.A.), blz. 268 v.v. en Meded. P.B. Fonds nr. 5: 
De cultuurfinanciering in Nederland en nr. 8: De culturele taak van de provincie. 

23) Als voorbeeld diene de regeling van de provincie Gelderland. (Officiële Bekend
makingen, uitgave Vereniging van Nederlandse Gemeenten, no. 15493, XVIII, 1957.) 

24) Mededelingen O.K. en W. 1954, no. 11 en 12. 
25) Men Ie ze Samenwerking van overheid en particulieren in Geschriften v. d. Ver. 
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men de kunststichtingen, geheel of gedeeltelijk overheidsorganen, een 
mixture in samenstelling van overheid, overheidsdienaren en particulieren. 
Mr. De Roos wil deze richting nog verder uit. Zo kan men denken aan een 
publiekrechtelijk orgaan op het gebied van de kunsten, bijv. gewestelijke 
cultuurstaten. Leden: standsorganisaties en consumenten. Deze richting 
achten wij niet zonder bedenking. Niet alleen op economisch gebied be
staan kartels; ook op artistiek gebied zou men ze kunnen zien groeien; 
soms bestaan ze reeds enigszins. Denk maar aan de verschillende kunst
richtingen, aan monopolie-gevaren, kliekgeest, toelatingseisen van de 
standsorganisaties. De eisen voor het kunstenaars-middenstands-diploma 
zijn niet te formuleren. Er zijn prima kunstenaars "op art. 8" zonder 
colloquium artisticum. Er zijn kunstenaars met een uitgebreide opleiding 
die niet slagen. De kunstenaar mag niet overgeleverd worden aan zijn 
gildebroeders; moet soms tegen hen en zichzelf beschermd worden. In 
dit geval zou men toch weer komen tot toezicht door de overheid. 

En hoe moet de financiering geregeld worden? Door de politieke over
heid of via belastingheffing door culturele staten? Dan komt toch weer 
de verantwoordelijkheid der overheid naar voren en die is noch financieel. 
noch artistiek gemakkelijk te dragen. Wij noemen alleen maar de span
ning tussen geestelijke vrijheid enerzijds en politieke verantwoordelijkheid 
voor een christelijke levensorde anderzijds. 

Daarom zoeken wij toch liever in een andere richting. Geen kunstmani
festaties onder auspiciën van de overheid, noch direct noch indirect via 
stichtingen (tenzij natuurlijk voor de uitoefening van eigen taak als hier
voor beschreven). De burgerij moet zelf de verantwoordelijkheid dragen 
in eigen stichtingen, verenigingen, commissies, colleges, impressariaten. 
Daarnaast wel subsidiepolitiek. Het bestuur door middel van subsidies, 
(het karakter, de methoden enz.) is intussen onderwerp van vele beschou
wingen. Onzerzijds slechts een enkele opmerking. 

Over kunstsubsidies moeten in het algemeen raden en staten beslissen. 
Zij kunnen hierbij advies ontvangen van een adviesraad, waarvan de leden 
benoemd worden door staten en raden, niet uit hun midden, onafhankelijke 
deskundigen en vertegenwoordigende verschillende geestelijke richtingen. 
Zij moeten voor een bepaalde periode worden benoemd en niet terstond 
herkiesbaar zijn. De adviesraad legt een gemotiveerd advies over; ieder 
lid kan zijn veto over een verzoek uitspreken. Dit adviescollege draagt 
dus artistiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid 26). 

De staten en raden beslissen daarna op grond van hun bestuurlijke 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het politieke verband dat zij be
sturen en welks levensorde zij hebben te handhaven. Het bovenstaande 
neemt de moeilijkheden niet weg. Eigenlijk zit er een te grote spanning 
tussen de kunstenaar die in vrijheid moet scheppen, de burger die in 
vrijheid zijn keus moet kunnen maken en de zwaarddragende overheid. 
Dit is een sterk motief om te zoeken naar een betere methode van finan
ciering dan die door de overheid. Er zou oneindig veel meer kunnen 

voor administratief recht XXVI. Zie kritiek hierop dr. Berghuis, A.R. Staatkunde 
1955 blz. 1 v.v. 

26) Dezelfde mening is de criticus van het Rotterdamse kunstrapport in de Nieuwe 
Haagsche Courant (22 juli 1957) toegedaan: "Ook in ons politieke bestel behoren 
adviserende en voorstellende. colleges behoorlijk van beslissende colleges gescheiden 
te blijven". 
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geschieden. Als er eens alleen goede prijzen werden uitgeloofd, als alle 
geschenkgevers eens een artistiek verantwoord geschenk gaven. Als al onze 
bouwwerken, woningen, fabrieken, kerken, kantoren eens schoon gebouwd 
en versierd werden, als al onze feesten eens artistiek verzorgd werden, 
als bij ons ganse onderwijs het artistieke karakter sterker werd, als onze 
maatschappelijke organisaties nog veel meer dan thans hun manifestaties 
ook artistiek lieten verzorgen enz. enz. dan was er een onmetelijke markt! 
Ook zouden er, zoals wij reeds eerder schreven, fondsen gevormd kunnen 
worden; het Prins Bernhard Fonds bestaat reeds en wordt gevoed door 
de Anjercollectes. In de gewesten en gemeenten zouden dergelijke fondsen 
al of niet binnen het verband van het P.B.F. gevormd kunnen worden. 
In het buitenland zijn voorbeelden te vinden. Zo kent Denemarken een 
particulier fonds voor de kunsten. 

Zo vinden we een gemakkelijke overgang van deze pia(?) vota naar 
het uiterst belangrijke onderwerp: de consumptie-stimulering. Er is een 
uitstekend rapport uitgebracht door de commissie Witteman over de ver
houding kunst en V'olk. Ook voor het artistieke leven in gewest en ge
meente biedt dit rapport vele gedachten, die de overweging waard zijn. 
N aar onze mening zal het eerder verantwoord zijn de consumptie te 
stimuleren dan de productie. Deze cansumptiestimulering zal veelal via 
het onderwijs kunnen plaats vinden; de ideeën-vorming zal dan geschieden 
niet onder verantwoordelijkheid van de overheid, doch vanuit de burgerij 
in allerlei maatschappelijke organisatie-vormen. Deze kunnen dan kiezen 
en zelf verantwoordelijkheid dragen. 

Hier moeten wij het probleem stellen van de oPleidingen tot beroeps
of semi-beroepskunstenaar en amateur. Tot nu toe zijn zij meest gedomici
lieel'd in het westen. Na de oorlog kwam wel een zekere spreiding tot 
stand, doch noodzakelijk is een veel krachtiger politiek, parallel aan andere 
sectoren van het onderwijs. Wij kunnen op dit terrein hetzelfde consta
teren als hierboven is geschied. De centra in het westen, het zuiden 
en oosten zijn het noorden en het platteland in het algemeen voor
uit. Wij denken hierbij aan muziekscholen, toneelscholen, kunstnijverheids
scholen e.d. Dit probleem van de opleidingen zou men ook kunnen be
schouwen in het gehele raam van de organisatie van het wetenschappelijk 
onderwijs. Wij herinneren aan de strijd om de plaats van vestiging van 
de tweede Technische Hogeschool; aan het streven naar de stichting van 
athenaea in de gewesten waar geen universiteit is gevestigd. Dit zijn 
niet alleen gewestelijke belangen, doch ook landsbelangen. De statistiek 
bewijst dat de universiteiten en hogescholen veel meer discipelen trekken 
uit de onmiddellijke omgeving dan uit de periferie. Zo wordt nog te weinig 
geput uit een belangrijk reservoir van intellectuele V'olkskracht. Er schuilen 
in de buitengewesten, op het platteland, in de periferie vele krachten 
ook op artistiek gebied, die hun kans niet krijgen. Om het culturele peil 
van gewest en platteland te verhogen, zal spreiding van kunstopleidingen 
sterk bevorderd moeten worden 27). Dit zou van verreikende invloed 

27) De kunstopleidingen zijn ook onderwerp geweest van het congres 1957 van de 
Nederlandse Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars. Men leze verder het 
.rapport van de commissie-Witte man, Mededelingen van het departement van O.K. 
en W., 1952. 
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kunnen zijn voor onze orkesten, toneelgezelschappen en amateurs; voor 
de bewoonbaarheid van de bedoelde gebieden in het algemeen. 

Wij noemen enkele mogelijkheden op dit gebied: muziekscholen, lycea, 
conservatoria, toneelscholen, kunstnijverheidsscholen, V (oortgezet) B( ouw
kundig) O(nderwijs), H(oger) B(ouwkundig) O(nderwijs), sportscholen, 
tekenscholen, al of niet in combinaties. Men zou kunnen denken aan het 
peil van lager, middelbaar en hoger onderwij s. 

Er is een proef genomen met een school voor amateuristische kunst
beoefening als centrum voor allerlei activiteiten op dit gebied; men denke 
aan muziek, volksdans, woordexpressie, declamatie, leketoneel, creatief 
spel, handenarbeid. 

Zo krijgen beroepskunstenaars een nieuw arbeidsveld en kunnen hun 
bekwaamheid, prestatie, bezieling en voorbeeld inspirerend en opbouwend 
werken, ten bate van het amateurisme, voor de ontwikkeling van de 
cultuur van eigen kleur en karakter, voor de nationale manifestaties, voor 
het onderwijs. Wellicht zal er ook een schooltype ontstaan voor culturele 
werkers, parallel aan de scholen voor maatschappelijk werk. Er is nu 
reeds behoefte in gemeentelijk en gewestelijk verband aan dergelijke 
figuren bij verenigingen, stichtingen, kerken enz. 28). Ook zullen provin
ciale griffies en secretarieën zulke personen als ambtenaren kunnen ge
bruiken. Bovendien zullen ze prachtig werk kunnen verrichten bij de 
voorlichting op artistiek terrein, bijv. ten aanzien van tentoonstellingen. 

Hier doen zich vele vragen voor: hoeveel, waar, gewestelijk, regionaal? 
Hoe te financieren? Doch deze vragen zijn misschien toch niet de moei
lijkste. De principiële vraag is: hoe zullen deze scholen, hoe zal dit onder
wijs georganiseerd worden? Door wie, in welke geest? Wij zoeken de 
oplossing in twee richtingen. 

a. Als het mogelijk is, zouden we de scholen organisatorisch willen 
inbrengen in onze bestaande onderwijsinrichtingen, bijv. de kweekscholen, 
lycea, nijverheidsscholen, onder dezelfde besturen, die dan wellicht een 
enigszins andere samenstelling moeten krijgen. Dit zou een garantie 
bieden, dat ernstig gestreefd wordt naar onderwijs dat in geest en strek
king aansluit bij de geestelijke overtuiging van de burgerij. Onderzocht 
moet worden of ons onderwijsstelsel flexibel genoeg is en of onze voorslag 
ingepast zou kunnen worden. 

b. Er zullen ook aparte scholen moeten worden opgericht, omdat niet 
alle onderwij s overal naar de eerste methode kan worden georganiseerd. 
Dit geldt stellig voor vormen van hoger onderwijs bijv. in het kader 
van athenaea. Het zal niet overal mogelijk zijn de bekende driedeling 
toe te passen. Toch betreft dit hoger onderwijs niet slechts de techniek. 
Wel zal men er rekening mee moeten houden, dat de leerlingen over het 
algemeen volwassen zijn of de volwassenheid naderen. Zou er dan niet 
een oplossing te vinden zijn in de richting die naar wij menen dr. Colijn 
eens heeft aangewezen voor het universitair onderwijs: het stichten van 
leerstoelen in bepaalde vakken waar een gekwalificeerde groep, vereniging, 
of stichting dat noodzakelijk acht? Natuurlijk onder bepaalde voorwaarden. 

Zo zou het mogelijk worden de universiteiten (en naar we hopen 
eens de christelijke Academie voor de kunst) dienstbaar te maken aan 

28) Men denke aan Wika's en jeugdconsulenten. 
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het hoger onderwijs in de gewesten, in een soort van raaminstituut. 
Een ander probleem in hetzelfde vlak is dat van de regionale om

roep 29) straks(?) de regionale televisie. Wij zouden hier een beheersraad 
wensen, met het vetorecht voor ieder lid, om een waarlijk regionaal 
program op te bouwen. Men vergelijke hiermee de opbouw van het 
algemeen program bij radio en televisie en dat van de Wereldomroep. 

De oude staatsrechtelijke drie-deling: rijk, provincie en gemeente speelt 
een belangrijke rol ten aanzien van de cultuurspreiding. Er is een com
missie ter bestudering van dit vraagstuk 30). Spreiding is te bereiken op 
de volgende wijzen: functioneel, (op alle terreinen van de kunst), regionaal
territoriaal, religieus, sociaal (in alle lagen van de bevolking). 

Wenst men de cultuurspreiding te bevorderen (en dan niet in de zin 
van centrale distributie doch ter bevordering van de "zelfbediening"), 
dan is de financiële politiek van principieel belang. Het a.r. standpunt 
is van ouds: een prae voor de lagere besturen; dit geldt ook voor de 
financiering. Voorzover de overheid moet financieren, ligt het dus in de 
lijn van de a.r. traditie en opvattingen, dat de basisfinanciering de taak 
is van gemeente en gewest; de centrale regering heeft dan een aanvullende 
taak. Deze gedachte is door meer dan een instantie reeds geopperd 31). 

Zij betekent een principiële ombuiging van de huidige politiek. Zij moet 
gepaard gaan met een nieuwe taakverdeling. De centrale regering zal 
ongetwijfeld verantwoordelijkheid moeten dragen voor de nationale in
stellingen, (rijksmusea, nationale kunstgezelschappen) hetgeen overigens 
niet wil zeggen dat deze alleen gedomicilieerd moeten zijn in het westen. 
Doch het is noodzakelijk, dat het rijk een aanzienlijk deel van het budget 
beschikbaar stelt aan de lagere overheden; dat het rijk het subsidiëren 
van de .niet-centrale kunst-manifestaties, -organen en -gezelschappen enz. 
overlaat aan gewest en gemeente. Waarom is het bijv. nodig dat de cen
trale regering de provinciale orkesten subsidieert? Wij pleiten voor een 
vereenV'oudiging en verkleining van de begroting aan de top. 

De voordelen zijn naar onze mening niet gering. Centrale subsidiëring 
eist een groot oontroleapparaat; het systeem wordt te ingewikkeld. Zo 
bijvoorbeeld de financiering van de amateuristische kunst (korpsen, 
koren, toneelgezelschappen e.d.). Het eist allerlei Z.g. landelijke organisa
ties, die weer op hun beurt moeten adviseren of de buit verdelen; hiervoor 
is een goed bezet bureau noodzakelijk. Het ene brengt het andere mee: 
V'eel bemoeienis, veel ambtenaren. Zo is het volkomen te verklaren dat 
de wens bij het ministerie van O.K. en W. opkwam in de gewesten te 
kunnen beschikken over een cultuur-consulent: de gedeconcentreerde 
ambtenaar, collega van de rijks-consulent van sociale zaken en het hoofd 

29) De regionale omroep,en, rede bij de installatie van de Adviesraad voor de Regio
nale Omroep Noord in Mededelingen O.K. en W., 29-9-1956. 

30) Meerdere malen is het onderwerp cultuurspreiding in de Kamer behandeld. Men 
zie bijv. de Handelingen Tweede Kamer, 1956, blz. 2306. 

31) Wij noemden reeds het rapport van het Prins Bernhard Fonds no. 8, 1954, 
De culturele taak van de provincie. Men leze ook de publikatie van de Nederlandse 
Federatie van beroepsverenigingen van kunstenaars. Enkele hoofdlijnen voor de rijks
subsidie-politiek t. a. v. het kunstleven (1953). En wat prof. H. van Riessen opmerkt 
in zijn Buurtwerk, dorps- en wijkcentra, (1956) blz. 164. 
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van het provinciaal bureau van maatschappelijk werk. In de gewesten 
is men zeer huiverig voor een dergelijke figuur. 

Wij achten het mogelijk dat het ministerie van O.K. en W. vele acti
viteiten "overlaat". 

Bestuurs-decentralisatie is niet het enige voordeel van onze ideeën. 
Zij geeft bovendien de kans aan gewest en gemeente een eigen cultuur 
te ontwikkelen. In het ene landsdeel zullen traditie en begaafdheden meer 
liggen op het gebied van de muziek, in het andere meer op dat van toneel, 
opera of ballet. In Limburg zal de kerkelijke kunst meer de aandacht 
vragen, in Friesland de typisch Fries-gekleurde manifestaties. Het doel 
van de kunstpolitiek in gewest en gemeente zal dan tweeërlei zijn: de 
kunst in het algemeen, en die van gewest en gemeente in het bijzonder. 

Tenslotte zien wij in een dergelijke politiek ook de mogelijkheid van 
de ontwikkeling van onze amateuristische kunst, van zo groot belang 
voor het platteland, maar in het algemeen ook uit het oogpunt van de 
zelfstandige, eigen activiteiten. Bovendien krijgen de beroepskunstenaars 
weer een markt, een speelveld en publiek in de provincie, zodat zij daar 
beter kunnen leven dan van de sociale voorziening, welke regeling - al 
is het dan ook een speciale regeling voor de kunstenaars - nog al te zeer 
alleen in het westen wordt gehanteerd. Een systeem overigens, dat de 
ergernis van Burgerrecht (19 jan. 1957) opwekt, omdat het garandeert het 
in het leven houden van nonvaleurs en kunstenaars van het tweede of 
lager plan! 

De bovenstaande gedachten vindt men gedeeltelijk in het meer ge
noemde rapport van het Prins Bernhard Fonds over de culturele taak 
van de provincie. Toch zijn de voorstellen daarin gedaan ons nog niet 
radicaal genoeg. Wij krijgen de idee dat het gewest principieel geen eigen 
taak krijgt toegewezen, maar slechts doorgeefluikje-diensten mag ver
richten. 

Wij gaan zeer beslist verder in decentralisatie van functies, al is het 
niet mogelijk en wenselijk alle cultuurmanifestaties overal te brengen. 
Er blijft een zekere taakverdeling. Men zal ook rekening moeten houden 
met de functie van de regionale centra (de cultuurkernen te vergelijken 
met industriekernen). Het P.B.F. deed een rapport samenstellen over de 
culturele functie der regionale en gewestelijke centra in Noordholland 32). 

Men leze ook het interessante werk van prof. H. J. Keuning, Mozaïek 
der functies 1955, dat handelt over het economisch regionalisme. 

Het rijk legt zeer veel ten koste aan de culturele ambassade in het 
buitenland, de culturele representatie. Wij zouden deze niet willen reser
veren voor de centrale regering. In sommige gewesten en gemeenten 
zijn betrekkingen aangeknoopt of vernieuwd met het buitenland. Zo wenst 
Groningen contact met Noord-West-Duitsland; Twente met de buren 
over de grens; Limburg heeft wel zeer levendig contact met de Duitse 
en Belgische buren; Brabant kent zijn Groot-Kempische cultuurdagen ; 
Zeeland heeft zijn Vlaamse relaties. Groningen, Drente, Overijsel hun 
Saksische; Friesland zijn Grootfriese in Duitsland. 

Vele gemeenten van het platteland zagen burgers emigreren; de band 

32) 1956, rapport no. 13. 
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van de emigranten met vaderstad, eigen streek en dorp mag niet ver
loren gaan. Deze internationale contacten zijn van belang in onze inter
nationale tijd en verruimen de blik. Aan de culturele ambassade kunnen 
daamm de gewestelijke of gemeentelijke voorlichtingsdiensten met hun 
"relation-officers" hun bijdrage leveren 33). 

Heeft men in gewest en gemeente intussen behoefte aan een cultuur
raad, een raad die zich verantwoordelijk gevoelt voor het culturele peil? 
Niet overal is men daar rijp voor. De groei mag daarom niet geforceerd 
worden. Ook op dit gebied is de mode wel eens wat opdringerig. Prin
cipieel is even veel of even weinig bezwaar tegen een cultuurraad als tegen 
de Raad voor de Kunst. 

De opbouw kan verschillend zijn. Wij gevoelen het meest voor een 
opbouw via de organisaties, zonder gedelegeerden van provinciale en ge
meentelijke besturen en wij achten benoeming door de overheid niet het 
meest wenselijk. Wij achten leden-deskundigen meer op hun plaats dan 
leden-belanghebbenden bij subsidie. 

Zulke raden kunnen tweeërlei taak op zich nemen. Zij kunnen zich 
op eigen gezag bezig houden met de opbouw van het culturele leven. 
Zij kunnen desgevraagd of ongevraagd ook advies uitbrengen aan de over
heid. Beide instanties staan dan vrij. Wij geven hieraan de voorkeur 
boven raden met leden uit de particuliere en overheidssector samen. Een 
moeilijkheid is soms evenwel het vinden van de onafhankelijke leden
deskundigen. Misschien kan een raad van toezicht, een soort curatorium, 
nuttig werk doen 34). 

Wij zijn ons ervan bewust niet alle vraagstukken op dit gebied te 
hebben aangeroerd. Onaangeroerd lieten wij het zeer moeilijke probleem 
van de censuur, die uiteraard verschillend is voor de verschillende ge
bieden. Men denke aan film, televisie, lectuurvoorziening, toneel en teest
cultuur. Bij een verhandeling over ons onderwerp elders rezen vragen 
over financiering (doeluitkeringen, versterking van het provinciefonds?); 
over het gevaar van monopolie van de overheid bij de keuze van toneel
gezelschappen, orkesten, balletten enz. Wat kunnen de kleine gemeenten 
nu doen? Waar blijven onze christen-kunstenaars, ons christelijk reper
toire? Moet steun worden gegeven aan alle uitingen van kunst? Hoe 
met de kunstuitingen op zondag? Wie geeft ons de principiële voorlichting 
over de kunst? Hoe komt men in gewest en gemeente aan geschikte 
ruimten voor kunstbeoefening, tentoonstellingen, uitvoeringen? (een 
probleem dat speciaal de centra geldt; op het platteland zit men met het 
probleem van de dorps- en wijkcentra). 

33) Over public relations Muller in Tijdschrift voor overheids-administratie, no. 
574 (1956). 

34) Doel en werkwijze van de culturele raad Limburg door C. G. H. van Aken. 
Uitgave Stichting Cult. Raad Limburg, (1956). 

Provincie en cultuur, rede van de Staatssecretaris bij de installatie van de Groninger 
Culturele Gemeenschap in Mededelingen O. K. en W., no. 45-46, 1957. 

Een voortreffelijk en uitgebreid rapport is uitgebracht (1955) door de Culturele 
adviescommissie van de provincie Gelderland over het toekomstig cultureel beleid. 

Zie voor Zeeland de verslagen van de Stichting Zeeland voor maatschappelijk en 
cultureel werk. 

Een Zuidhollandse commissie bracht een rapport uit over Culturele activiteiten 
voornamelijk ten plattelande in Zuid-Holland, 1954. 
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Is het heffen van vermakelijkheids-belasting op kunstmanifestaties 
en het heffen van omzetbelasting op leveringen en diensten van sociale 
of culturele aard juist? Is het juist dat de spelende beroepsgezelschappen 
voor praktisch 10070 door de overheid gesubsidieerd worden? Is het wel 
noodzakelijk en wenselijk, het peil van de amateuristische kunst te ver
hogen? Bestaat er een gemeenschappelijke cultuur? Een Nederlandse 
cultuur? Of alleen maar een calvinistische, rooms-katholieke, humanis
tische enz.? 

Wij kunnen deze vragen niet alle bevredigend beantwoorden, maar 
hopen dat ze ook in eigen kring aan de orde gesteld worden. 

Wij eindigen in het besef, dat wij niet steeds aan het gevaar ontkwamen 
de kunst en de muze en heur voedsterheren dood te redeneren. Ratio 
perditrix artis 35). Hoe lang onze schriftelijke rede ook was, de kunst is 
gelukkig langer. Ars longa, vita (et lectionis) brevis 36). 

Dokkum, december 1957. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Het is wel een merkwaardige wereld, waarvan het overzicht van de ge
beurtenissen in de laatste twee maanden thans door ons moet worden 
geschreven. Alles concentreert zich thans op de ontwikkeling in Frankrijk, 
maar daardoor vergeet men wel eens, dat ook elders in de wereld ge
schiedenis wordt gemaakt. 

In de eerste plaats denken wij dan aan Zwitserland. Aan de politiek 
van dit land is sinds eeuwen het begrip neutraliteit verbonden. Vanaf het 
ogenblik, dat Zwitserland zijn feitelijke zelfstandigheid verwierf, namelijk 
bij de Westphaalse vrede in 1648, heeft het gemeend, dat zijn eigen 
belang het beste gediend werd door zich buiten de conflicten der grote 
mogendheden te houden. Eerst Napoleon maakte hieraan een einde, toen 
hij het bergvolk zelfs een andere staatsvorm oplegde. 

Op het Wener Congres van 1815 herleefde de Zwitserse neutraliteit. 
Zij werd door alle deelnemende mogendheden erkend. Sindsdien droeg 
de Zwitserse neutraliteit een tweezijdig karakter. Zwitserland zelf ver
klaarde, dat het zich niet zou inlaten met de strijdpunten van de andere 
mogendheden. De mogendheden zelf verklaarden, dat zij Zwitserland 
niet in hun strijd zouden betrekken. Daardoor had de Zwitserse neutra
liteit een gans andere strekking dan de Belgische van 1839. De Belgische 
neutraliteit werd door de grote mogendheden opgelegd teneinde een 
barrière te vormen tegen een eventuele Franse expansie naar het Noorden. 
Intussen kon Zwitserland een uitstekend leger op de been houden ter 
bescherming tegen een mogelijke aanval, in strijd met de verdragen. 

35) De redenering verwoest de kunst. 
36) De kunst duurt voort, maar het leven (ook van een verhandeling) is kort. 
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Tot de volkenbond wilde Zwitserland alleen toetreden, indien het ont
heven werd van de verplichting eventueel aan militaire sancties deel te 
nemen. De volkenbond stemde hierin toe, omdat de Zwitserse neutraliteit 
een beveiliging was van de Europese vrede. Bij de oprichting van de 
organisatie van de Verenigde Naties heeft Zwitserland ook weer dezelfde 
eis gesteld. 

Omstreeks 1 april heeft nu echter de minister van Buitenlandse zaken 
verklaard, dat dit oude begrip "Zwitserse neutraliteit" niet meer kon 
worden gehandhaafd. Europa was thans ideologisch in twee kampen 
verdeeld. Van handhaving van een Europees evenwicht kon dus geen 
sprake meer zijn. Zwitserland stond geographisch en ideologisch door 
zijn democratische i.nstellingen aan de zijde van het Westen. Neutraliteit 
kon in deze dagen niet meer zijn een passief begrip. Daarom zou 
Zwitserland met alle kracht ijveren voor het houden van een topconfe
rentie, maar daarbij zou Zwitserland indien nodig aan de zijde van het 
Westen staan. 

Natuurlijk heeft deze verklaring grote belangstelling getrokken. Waar
schijnlijk om de verhouding ten opzichte van Rusland niet te vertroebelen 
heeft men van Zwitserse diplomatieke zijde later verklaard, dat deze 
uitspraak van de minister niet moest worden opgevat als een definitief 
verlaten van de oude neutraliteitspositie. 

Het is natuurlijk duidelijk, dat deze wijziging in de Zwitserse op
vattingen samenhangt met de strategische positie van het bergland. 
Vroeger lagen de grote Zwitserse steden vrij onaantastbaar, mits de 
bergpassen maar verdedigd werden. Bij de tegenwoordige mogelijkheden 
van luchtlandingstroepen is dat volkomen veranderd. Vandaar, dat Zwit
serland ook niet kan blijven volstaan met een strikt neutrale houding. 
De strijd om Arnhem is hier een waarschuwend teken. 

Niettemin kan men niet volhouden, dat de gehele wereld verdeeld moet 
worden volgens het schema Moskou-Washington. Want dwars daardoor 
heen loopt de tegenstelling der rassen. Wetenschappelijk moge dat begrip 
ras niet vast staan, het is buiten twijfel, dat op verschillende plaatsen 
die rassentegenstelling de verschillen tussen Moskou en Washington in 
kracht overtreft. 

Vandaar dat er zo grote waarde moet worden gehecht aan al die 
pogingen, welke gedaan worden teneinde volken van verschillende huids
kleur te bundelen tot samenwerking voor een doel. Zulk een samenwerking 
is te zien in de Zuid-Oost-Aziatische verdragsorganisatie, waar westerse 
en oosterse landen verenigd zijn. 

Deze heeft echter een specifiek defensief doel. Van meer algemeen 
karakter is de nog altijd grootse schepping van het gemenebest, dat 
Londen tot middelpunt heeft. De delen daarvan zijn voor een groot 
gedeelte volkomen souverein, maar zij erkennen toch nog een gemeen
schappelijke band, o. a. gelegen in de aanvaarding van de Koningin 
van Engeland als hoofd van het gemenebest. Verreweg het grootste 
gedeelte er van, wat oppervlakte en inwonertal betreft, is niet westers. 
Daarom is het zo van belang voor de samenleving der volken, dat in dit 
gemenebest nog altijd leiding van het westen wordt aanvaard en dat er 
in elk geval geen rassen tegenstelling bestaat en zeker niet in de zin van 
kleurenonderscheid. 



BUITENLANDS OVERZICHT 149 

Dit gemenebest is voortdurend bezig zich te verjongen en uit te 
breiden. Verleden jaar trad als nieuw lid toe de federatie van Malakka, 
die als eenling onder het gemenebest een kiesmonarchie als staatsvorm 
heeft gekozen. Enkele weken geleden heeft Engeland nu een andere 
federatie in het leven geroepen, namelijk die van de Caraibische zee. 
Het betreft hier een tiental eilanden, liggende voor de kust van Florida, 
behorende tot de Bovenwindse eilanden of tot de Be.nedenwindse eilanden. 
Ze tellen bij elkaar niet meer dan een drie miljoen zielen. Het merendeel 
bestaat uit afstammelingen van geroofde negerslaven, die zich met andere 
volksgroepen hebben vermengd. Op sommige eilanden is de bevolking 
zeer dicht, zodat de huisvesting spot met alle moderne eisen en de 
werkloosheid zeer groot is. Op de andere is de dichtheid gering, de 
welvaart groter. Bijna op alle eilanden treft men een boeiend natuur
schoon aan. 

N a de eerste wereldoorlog, toen verschillende eilanden contingenten 
hulptroepen hadden geleverd, begon ook de politieke bewustwording. 
Daarom heeft Engeland, teneinde het communisme tegen te gaan, veel 
gedaan voor de economische bloei. Er kwamen tal van sociale verbete
ringen. 

Daardoor was het ook mogelijk een nieuw staatkundig systeem op te 
bouwen. Elk eiland heeft zijn eigen wetgevend lichaam. Bovendien heeft 
men een systeem van zelfbestuur in het leven geroepen, enigszins naar 
Engels model, waarbij het gehele eiland desnodig nog in departementen 
is verdeeld. 

Boven deze afzonderlijke besturen is nu de federatie gebouwd, waarbij 
een zeer nauwkeurig evenwicht is nagestreefd tussen de door de Engelse 
koningin benoemde gouverneur en het huis van afgevaardigden en de 
senaat. De regering te Londen heeft echter nog de leiding van de financiën, 
de buitenlandse betrekkingen en de defensie. 

Deze ontwikkeling is wel in een scherpe tegenstelling met de gang 
van zaken op Cuba. Dit gebied is onafhankelijk, sinds de opstand van 
1898 tegen Spanje. De Verenigde Staten hebben echter grote invloed. 

Sinds enkele weken is er een heftige opstand tegen de president 
Batista uitgebroken. Deze werkt volgens de moderne methoden van de 
bezetting van radiostations, gebruikmaking van vliegtuigen, verstoring 
van telefoonverbindingen, algemene staking, ook bij de electriciteitsbe
drijven enz. 

Sinds de onafhankelijkheidsverklaring zijn deze opstandige bewegingen 
meermalen voorgekomen. De welvaart is er niet door bevorderd. Gelei
delijk ontstond echter een vooruitstrevende beweging. Deze ontlaadde 
zich in bomaanslagen, politieke moorden, stakingen. Batista plaatste eerst 
een van zijn aanhangers op de presidentiële zetel. Maar in 1955 werd hij 
zelf geïnstalleerd. Hij heeft daarna veel successen behaald, vooral op 
economisch gebied. Maar door zijn dictatoriaal systeem kreeg hij velen 
tegen zich. Een vorige president kwam terug uit zijn ballingschap en ver
kondigde van de daken, dat hij niet zou rusten voor de gehele oppositie 
zou verenigd zijn tegen de president. Reeds werd een nationale beweging 
gevormd, die talrijke intellectuelen onder haar leden telt. En de strijd 
tegen de president is ook thans nog niet geëindigd. 

Betekenen vrijheid en onafhankelijkheid nog niet welvaart en rust, 
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dit is ook te constateren in het Midden Oosten. Daar heeft zich gevormd 
de verenigde republiek, uit Arabië en Syrië. Enkele weken lang zijn 
er nu reeds onlusten aan de gang in de derde republiek in deze om
geving, namelijk in de christenrepubliek Libanon. De president van 
deze staat had al maanden lang geen stevige positie ingenomen. Maar 
de verhouding met het westen bleef echter goed. 

De regering weet deze opstandige beweging aan de invloed der 
oommunisten. Dit wordt echter door de rebellenleider heftig betwist. 
Maar men kan moeilijk ontkennen, dat Syrische invloeden werkzaam 
zijn. De grote Angelsaksische vloten hielden echter eensklaps grote 
oefeningen in de omgeving van de Syrische kust, wat ongetwijfeld 
heeft meegeholpen aan de geleidelijke afneming in kracht van de opstand. 

'Waren de moeilijkheden in de republiek Libanon meer moeilijkheden 
tussen familieleden, de strijd in Noord-Afrika richt zich meer tegen het 
westen, dat is in dit geval tegen Frankrijk. De verhouding met Tunis 
is weer slechter geworden. Beide partijen hebben een beroep gedaan op 
de Veiligheidsraad. Frankrijk, omdat de rebellen in Algerië uit Tunis 
worden gesteund. Tunis, omdat Franse troepen hardhandig daartegen 
optreden. Ook komt men weer terug op het luchtbombardement op een 
Tunesisch dorp, enkele maanden geleden. De hoofdstrijd speelt zich echter 
af tussen de Fransen en de Algerijnen. 

Het valt steeds weer op, hoe toegeeflijk Frankrijk is opgetreden tegen
over Tunis en Marokko en hoe halsstarrig het vasthoudt aan het bezit van 
Algerië. Dat komt vooral, omdat de Franse heerschappij al sinds 1830 
is gevestigd. Bijna een miljoen afstammelingen van Franse kolonisten 
hebben hier een behoorlijk bestaan. Vele Mohammedanen hebben deel aan 
de Franse beschaving. Bovendien is het grootste gedeelte van het Alge
rijnse gebied constitutioneel geheel bij Frankrijk ingedeeld, in departemen
ten met gelijke bevoegdheden als die in Frankrijk. 

Zo is het begrijpelijk, dat Frankrijk in de laatste jaren enorme bedragen 
heeft beschikbaar gesteld voor zijn expeditieleger en dat telkens vele 
tienduizenden jonge Fransen ter vervanging en aanvulling worden gezon
den naar het overzeese gebied. 

In dit overzeese gebied ontstond nu de overtuiging, dat Frankrijk 
bereid was met de rebellen te onderhandelen, vooral toen men na een 
van de vele kabinetscrises, na de val van Gaillard een kabinet-Pflimlin 
zag vormen. 

Na enige aarzeling vormde zich toen in Algerië een comité van openbaar 
welzijn. Die naam herinnerde aan de gruwelijkste dagen van de Franse 
Revolutie van 1793. Dit comité wendde zich tot president Coty en eiste, 
dat de regering zou worden opgedragen aan de generaal De GaulIe. Sinds
dien ontwikkelde zich alles met de zekerheid van het onafwendbare. 
Pflimlin poogde eerst zijn positie te handhaven, onder het voorstellen van 
allerlei hervormingen, maar zijn meerderheid was, zonder de hulp van de 
communisten niet groot genoeg, waarom hij aftrad. 

Ondertussen kwam Corsica in volledige opstand. Het bewind in Algerië, 
dat nog een schijn van rechtmatigheid trachtte te bewaren, onder leiding 
van Salan en met medewerking van de vroegere gouverneur Soustelle, 
die in het geheim naar Algiers was uitgeweken, had contact met de macht
hebbers in Corsica. Men ging in Parijs twijfelen aan de betrouwbaarheid 
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van de vloot in de Middellandse zee. Men vreesde zelfs een aanval van de 
parachutisten op Frans gebied. 

Op het ogenblik, dat wij dit schrijven heeft de president Coty aan 
De GaulIe de formatie van een regering opgedragen. De GaulIe heeft zijn 
voorwaarden gesteld, welke bedoelen vooral de uitvoerende macht te 
versterken en een einde te maken aan de herhaalde kabinetscrises. 

De grondoorzaak van deze dramatische gebeurtenissen, waarbij 
Frankrijk aan de rand van de burgeroorlog loopt, ligt in het feit, dat 
Frankrijk sinds de dagen van de Franse revolutie niet meer weet, wat 
gezag is. Daardoor stort het van de ene gezagscrisis in de andere. De 
constitutie is zo ingesteld, dat de volksvertegenwoordiging zowel de wet
gevende als de uitvoerende macht beheerst. De Gaulle zal nu, overeen
komstig zijn oude inzichten, daaraan een einde maken. Hij wil binnen 
de grenzen van de wettige constitutie dit doel bereiken. Daarin ligt zijn 
kracht, maar daardoor zien velen in hem toch niet de dictator, die met 
snelheid de macht in handen kan nemen. Alles hangt nu verder af van 
de bereidheid der verschillende niet-communistische partijen, om hun eigen 
verlangens ondergeschikt te maken aan die van het vaderland. 

* 
BOEKBESPREKING 

Sociale a,specten automatisering. Symposion, gehouden ter 
gelegenheUl van het 25-jarig bestaan van Keesings 
Historisch Archief. Prijs f 2.90. 
Inhoud: inleiding publikatie door mr. J. A. Mommer
steeg ; inleiding symposion door minister J. G. Suur
hoff; algemene beschouwingen door prof. dr. ir. R. M. 
M. Oberman, ir. R. H. van Ginneken, drs. J. G. 
Bavinck en prof. dr. B. C. J. Lievegoed ; verslag van 
de discussie; literatuurlijst. 

Een zekere mate van inzicht in het wezen van de automatisering is 
nodig vóór er over de sociale gevolgen daarvan kan worden gehandeld. 
Prof. Oberman verschaft op zeer deskundige wijze het materiaal, waarbij 
hij toekomstige mogelijkheden niet verzuimt te vermelden. 

Automatisering is een toverwoord geworden. Inderdaad, zegt Uw schri
bent, een vreesaanjagend woord, een industriële revolutie, onlangs noemde 
iemand deze: de zesde. Dit soort revoluties hebben zeer positieve bijdragen 
tot de welvaart geleverd, voor een steeds toenemend aantal wereldbe
woners. De mogelijkheid van verkondiging van het evangelie is er op 
bijzondere wijze door bevorderd, als door de boekdrukkunst: ontsluiting 
van de schepping. We zullen daarom maar niet beginnen er met vrees 
tegenover te staan maar aanvaardend, tegelijkertijd critisch. Meteen vra
gen we ons af hoe de automatie kan worden gebruikt in de dienst van 
Gods Koninkrijk. Niet in directe zin, wel indirect. 

Oberman duidt de mechanisering aan als het vervangen van de mense
lijke spierkracht door machinale werkingen en de automatisering als het 
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vervangen van bepaalde geestelijke werkzaamheden van de mens als b.v. 
meten, bedienen, rekenen en regelen door machinale werkingen. Mecha
nisering is in de automatie verweven. 

Automatie is nog niet echt oud. Pascal construeerde in 1650 een reken
machine, terwijl omstreeks 1800 door Jacquard een weefgetouw werd 
geconstrueerd waarbij het type en de wisseling van patroo.n door van 
tevoren gereedgemaakte kaarten, voorzien van gaten, werd bestuurd. We 
denken aan het draaiorgel. Het eerste beginsel nu en dat van de "varwbele 
programmering" is hiermede geintroduceerd. 

De regulateur (James Watt) gaat verder. Hier speelt het begrip "terug
koppeling" een rol. Wanneer het toerental van de stoommachine te groot 
werd, zorgt de regulateur voor de bediening van een schuif die de stoom
toevoer en daardoor het toerental vermindert (op allerlei wijze is de terug
koppeli.ng verfijnd, b.v. door niet het toerental zelf, maar reeds de neiging 
tot verandering daarvan, b.v. de versnelling, als waarschuwend element te 
kiezen en daarmede het herstel van de gewenste toestand te bewerken). 

Wanneer b.v. het verloop van het toerental op een band wordt geregi
streerd, kan deze laatste als "geheugen" worden gezien; zeker wanneer 
de band later in een ander proces wordt gebruikt. 

Ik vraag mij af, of het begrip )}Igeheugen" in het algemeen niet 
te veel als nieuw wordt gepropageerd. Oberman maakt zich daaraan niet 
schuldig. 

Het uitgebreid, bewust "spelen" met deze grondbeginselen heeft de 
automatie zo'n stoot gegeven, dat we er van opkijken. In het bijzonder 
heeft de z.g. electronica daartoe bijgedragen. Het is daardoor mogelijk 
geworden bepaalde processen in een uitermate snel tempo te doen verlopen. 
Toegepast in de electrische rekenmachine kunnen "elementaire" bereke
ningen in een enkele milliseconde worden uitgevoerd. De ontwikkeling 
van de electronische rekenmachine is wel een van de meest imposante. 
Zonder deze is de ontwikkeling van b.v. de geleide projectielen en zeer 
veel wetenschappelijk werk op chemisch, physisch en bestuursgebied on
denkbaar. Het rekenen wordt er met een factor 10.000 - 1.000.000 mee 
versneld. 

De automatisering is, zoals we zagen, niet van deze eeuw. Eén voorloper 
uit de vorige eeuw is de telefoon, later vervangen door de automatische 
telefoon. De maatschappij zonder automatie is nu reeds ondenkbaar. De 
niet-geautomatiseerde telefoondienst zou het niet aan kunnen zonder alle 
vrouwelijke krachten in Nederland te mobiliseren. De girodienst die zoveel 
arbeid spaart, evenmin; nodig is een nog veel verdergaande mechanisering 
en automatie. Beide zijn onontbeerlijk in de huidige maatschappij. "Detroit 
automation" is eigenlijk een gespecialiseerde mechanisering toegepast in de 
automobiel-industrie. In complete samengestelde werktuigen wordt, van 
het basismateriaal af tot het eindproduct toe, zonder dat mensenhanden het 
hebben aangeraakt, nagenoeg elk deel geheel bewerkt afgeleverd. Deze 
wijze van produceren is lonend bij de fabricage in massa. 

Toegepast op de administratie maakt automatie het mogelijk, dat het 
moderne bedrijf de gegevens krijgt die voor de moderne bedrijfsvoering 
onmisbaar zijn. Ook daar moet sneller bekend zijn hoe de opdrachten, 
de aflevering, de prijzen verlopen. O. a. omdat in het algemeen het ver
zetten van de bakens veel meer tijd kost dan voorheen - ten gevolge van 
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de ingewikkeldheid van het proces. Toegepast op de landseco.nomie kan 
evenzo terugkoppeling worden toegepast. 

Oberman stelt zich de vraag wat de toekomst in technisch opzicht zal 
brengen. Beantwoording ervan is uiteraard niet goed mogelijk. (We zijn 
als enkeling m. i. niet in staat, ook al beschikken we over de beginselen 
en enkele fundamentele toepassingen, te voorzien wat al voor constructies, 
apparaten enz. daaruit kunnen voortkomen; onze fantasie is daartoe on
voldoende. De vraag kan dan worden gesteld of het meest nuttige, verstan
dige, beste wordt gedaan, gemaakt; wie zal dat uitmaken en volgens welke 
maatstaven ?) 

Oberman noemt enkele toepassingen. De zuivere technische ontwikke
ling van de automatisering zien we in de rekenmachine zich voltrekken, 
vooral met het oog op de luchtverdediging en wel met behulp van de 
meest moderne schakelmiddelen als transistoren, permetrons e. d., auto
matische piloten die meer nog dan vroeger de te zware taak van de vlieger 
overnemen bij het besturen en in het gevecht. De resultaten van deze 
ontwikkeling stralen af op het civiele gebied en worden toegankelijk voor 
de niet zo grote bedrijven. 

De moderne technieken zullen worden toegepast in de productiebe
drijven vooral bij de serieproducten. Voorts in de administratie, nu ook 
de technieken zijn ontwikkeld voor het lezen van informatie, vastgelegd 
door schrijfmachine, ponskaarten e. d. Tenslotte ook bij de bedrijfsleiding. 

V rees voor een teveel aan arbeidskrachten tengevolge van automatie 
ziet Oberman niet. (Ik ben dat met hem eens; met 10 man per vierkante 
km. kan men niet tot industralisatie komen, dat kan pas bij grotere dicht
heid van de bevolking.) 

De automatie wordt van grote betekenis bij de bepaling van het beleid. 
De betere informatie maakt het mogelijk het beleid dienoverkomstig te 
wijzigen. 

Maar ook is de ontplooiing van een nieuw vak er mogelijk door ge
worden, n.l. de "operations research", of wel: "operationeel onderzoek". 
Er wordt een "gemathematiseerd model" van de werking van het bedrijf 
gemaakt, vastgelegd dus in wiskundige betrekkingen. Het resultaat van de 
veranderingen in bepaalde grootheden kan dan worden gevonden door 
de vergelijking op te lossen voor verschillende onderstellingen omtrent 
deze veranderingen. Eenvoudige gevallen kunnen door een mens worden 
doorzien, wat moeilijker gevallen door een genie (de slag bij Trafalgar 
is een voorbeeld van geniaal inzicht, later bevestigd door operationeel 
onderzoek). Uiteraard is de opstelling van het "model" van de grootste 
betekenis en staat in de vele gevallen open voor debat. 

(Ten behoeve van het bepalen van het economisch beleid wordt door het 
planbureau operationeel onderzoek toegepast. V ragen aangaande de invloed 
van veranderingen in belastingstelsel en -niveau, lonen en prijzen enz. 
worden er onderzocht.) 

Het besturen van verspreide niet te grote fabrieken (300 man), die 
elk op zich de aanschaffing van de nodige apparatuur zich niet zouden 
kunnen veroorloven, wordt mogelijk. Niet te grote onderdelen van het 
"grote" bedrijf dus; sociologisch, menselijk, is dat gewenst, ze kunnen 
economisch (in dit geval) worden beheerd; de top is goed geinformeerd 
tot het nemen van beslissingen omtrent het te voeren beleid. 
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Hoe zullen de gevolgen zijn? Kwaad of goed: afhankelijk van het 
verstand van de mensen en de ontwikkeling van de economie en de 
psychologie. Tot zover, behalve de stukken tussen haken en nog enkele 
interrupties, Oberman. 

Uiteraard ben ik het er mee eens, dat de ontplooiing van deze vakken 
onontbeerlijk is. Echter niet voldoende. De automatie schrijdt voort, maar 
overkomt ons zo maar niet ineens. Ze gaat in Qns land hand in hand met 
de industrialisatie. Ze vraagt onze inzet en vraagt te doen wat een mensen
hand vindt om te doen in het opvangen van de sociale zorgen en religieuze 
spanningen die veranderingen in een mensen- en volkenleven begeleiden. 

Bij het landsbestuur is het uiteraard nodig de invloed van bepaalde 
maatregelen ten aanzien van belastingniveau, prijzen, lonen enz., op de 
economie te leren kennen. De kennis daarvan zal voor een burger toe
gankelijk moeten zijn, teneinde een gefundeerd politiek inzicht te kunnen 
verkrijgen. De voor de berekeningen benodigde statistische, economische, 
technische basisgegevens zullen aan het parlement, de burger, de politieke 
partij ter beschikking moeten staan, opdat nationale groeperingen, indien 
zij dat wensen, de benodigde studies zelfstandig zullen kunnen uitvoeren. 

Ik keer' nu terug tot de bespreking, eerst van de inleiding van Van 
Ginneken. Hij spreekt van de emotionele beleving, die de technische 
ontwikkelingen van deze tijd, in het bijzonder die van de kernenergie, met 
zich meebrengen. Hij ziet achter dit alles de vrees en de onzekerheid 
liggen, en wel de vrees over de gevolgen van de techniek, zoals die 
zich manifesteert in atoomkracht en automatisering. De omstandigheden 
wijzigen zich door de ontplooiing van de techniek voortdurend; de levens
gewoonten moeten worden aangepast. Het individu raakt achter, uit de 
tijd, kan niet meer mee. Hij vreest uit de werkgemeenschap te worden 
gestoten. 

Vooral hij, die niet goed beseft wat er aan de hand is. Ik noem enkele 
paragrafen: "automatisering een verder doorgevoerde mechanisering", 
"de ondernemer als schaakmeester" en "middeleeuwse en moderne werk
wijze" die nauw aansluiten bij de voorafgaande inleiding. 

Gewezen wordt op de betekenis van het vóórdenken en vóórbereiden 
nodig voor het tot stand brengen van een productie-apparaat; de productie
voorbereiding e.d. 

Ir. Van Ginneken is van mening, dat tweeërlei automatisering moet 
worden onderscheiden. Allereerst in de gebruikelijke betekenis "waarin 
menselijke arbeid - inclusief de denkbaarheid - door apparaten wordt 
overgenomen". Maar vervolgens ook in die zin, dat ook de denkprocessen, 
die niet door apparaten worden overgenomen, een automatisch karakter 
zullen gaan krijgen. Dit laatste acht de heer Van Ginneken een zorg
wekkend probleem. 

Ik meen, dat ik zijn gedachten recht doe, wanneer ik zeg, dat zijns 
inziens de kenmerken: "programmering en regulering" in het bedrijf 
steeds meer zullen indringen, zich uitend b.v. bij de productieregeling, de 
magazijnsadministratie : wanneer ergens de voorraad onvoldoende wordt, 
volgt direct een signaal totdat opheffing van het tekort is gevolgd. Ik zie 
dat niet als een zorg, wel als een zakelijk probleem dat uiteraard in het 
bedrijf moet worden opgelost. Wordt er werk gespaard: de mens kan weer 
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wat anders doen, er is nog zoveel te denken en te doen. Wat mentaal 
proces wàs, werd en wordt steeds meer opgevangen door automatie. 

De heer Van Ginneken ziet de handenarbeid als gevolg van de mechani
satie, onmiskenbaar mechanistisch van aard worden. Het proces dat moet 
worden gevolgd om b.v. ponskaarten gereed te maken die straks in een 
automatische machine moeten worden gebruikt, is: "nadenken van een 
voorgedachte gedachtengang" en niet "zelf denken". Hij vreest een sterke 
uitbreiding hiervan. Steeds zullen mensen nodig zijn om te vertalen: in 
of uit de automatentaal. Ook dit spreekt mij niet aan. Niet omdat ik er 
niet voor gevoel Nederland te laten denken. In de strijd vóór eigen 
ontwikkeling van vliegtuigen enz. enz., en tegen de overheersing van de 
licentiebouw, wordt letterlijk hetzelfde argument gebruikt. Wil men echter 
meedoen met eigen ontwikkeling op industrieël gebied, dan zal men ook 
met de automatie mee moeten gaan, die 'een onderdeel en geen hoofddeel 
is; die méér mogelijk maakt, ,niet minder; die vele hoog gespecialiseerde 
krachten vraagt bij de bouw ervan (of moet de apparatuur uit het buiten
land komen ?), die deskundigheid vraagt bij de bediening, niet eentoniger 
is dan de arbeid van de zwoeger met de schop of de roeiriem. Hij vraagt 
een wat andere instelling van de mens: zoals die in de riddertijd, de tijd 
van het mercantilisme en van de physiocraten ook verschilt van nu. Van 
Ginneken vreest een centralistische bestuursvorm. (Ik zie die kans ook en 
spreek mij daarom uit vóór een controle vanuit het volk of de partijen op 
de overwegingen die tot besluitvorming in fundamentele, politieke zin 
leiden. Dat eist een grote mate van deskundigheid, waarop wij ons wel 
bijzonder goed mogen prepareren). 

De modellen van de nieuwe Amerikaanse auto's moeten reeds drie jaar 
van tevoren worden bepaald. Welnu, dit bewijst het belang van dit soort 
besluitvorming in de industrie. Ligt n.l. het model vast, dan is er daarna 
weinig meer te veranderen. Er ontstaat een groep van specialisten, die de 
taak heeft besluiten voor te bereiden ten dienste van hen die ze moeten 
nemen - op lange termijn. Het tweede plan wordt bezet door de uit
voerders. De bevelsstructuur is verdwenen. Dit alles betekent decentra
lisatie. De auteur ziet een spanning tussen de eerder geschetste centralisatie 
en deze decentralisatie, een spanning die in hevigheid zal toenemen. 
(Indien deze conclusie juist is, wat zullen dan onze maatregelen moeten 
zijn ?) 

De problemen van de monotone arbeid zullen niet verdwijnen, maar 
geintensiveerd. De verantwoordeijkheid van en aan de top-mensen zal 
worden verzwaard (accoord) en hun besluitvaardigheid en veelzijdigheid 
zal nog moeten toenemen. (Wordt de beslissing niet steeds meer in team
verband zóver doorgesproken dat de beslissing van de man aan de top in 
vele opzichten minder heeft van het "lukraak" dan vroeger? Ook toen 
hing van sommige beslissingen het welzijn van stad en land af.) 

De opleiding moet worden verbeterd, ze zal meer omvattend moeten 
zijn. Specialisering valt anderzijds niet te vermijden. Deze laatste eist 
coördinering. 

Tenslotte beveelt de schrijver aan, meer research op deze gebieden te 
gaan doen, teneinde niet de ellende, welke de eerste industriële revolutie 
volgde over ons te halen. 
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Drs. Bavinck stelt allereerst de vraag naar automatie en werkgelegen
heid. En wel vanwege de belangstelling daarvoor, het gevoel van angst 
en onzekerheid dat er leeft en voorts vanwege het gevaar van negatieve 
legendevorming met mogelijke ernstige schade voor het bedrijf. Er zal 
enerzijds minder werk zijn, anderzijds voldoende nieuwe arbeidsplaatsen. 
Hij verwacht geen massale werkloosheid, zeker al hierdoor, dat maar een 
klein gedeelte van de bedrijven zich voor automatie leent en de invoering 
ervan zich over de tijd zal uitstrekken. 

Waarom? De automatie is nog in ontwikkeling, er is een wereldtekort 
aan deskundigheid en kapitaal. 

Voorts zijn de algemene behoeften nog zeer groot. Dit geldt ook voor 
ons, die in relatieve welvaart leven. Overproductie is er, absoluut gezien, 
nog niet. Het verschil in klanten-eisen neemt toe en ook de concurrentie. 
Zo somt de heer Bavinck nog een aantal factoren op, die compenserend 
werken n.l. de stijgende behoefte aan diensten, werktijdverkorting, langere 
opleiding voor de meer ingewikkelde taak, de werkenden moeten de last 
van steeds meer ouderen dragen (verlenging van de gemiddelde levens
duur). 

Drs. Bavinck is een voorstander van automatie. Hij ziet haar als een 
noodzaak. Niet de automatie is de oorzaak van de huidige recessie maar 
de algemene conjunctuur. Het is gevaarlijk de automatie tot zondebok te 
proclameren. Het remt de industrialisatie af. De automatie wordt in het 
vlak van de demagogie getrokken. 

De auteur ziet de moeilijkheden, maar ook mogelijkheden. Hij noemt 
o.a. : voorlichting teneinde een eventueel angstcomplex op te vangen, aan
passing van de opleiding aan de veranderde personeelsbehoefte, meer vak
lieden en technici zijn nodig, opvangen van hen voor wie het lopende-band
werk de oplossing is. 

Andere vragen zullen - meer nog dan reeds gebeurd is - moeten 
worden bestudeerd bv. : ploegenarbeid, loon systeem, verantwoorde verdeling 
van het nationale inkomen naarmate de automatie inderdaad groter in
komen met zich meebrengt. 

Aanbevolen wordt "aandacht te besteden aan de harmonie van de mate
riële en niet-materiële waarden." 

Tenslotte sprak Prof. Lievegoed. 
Hij ziet de automatie als een factor die het van nature "labiel sociaal 

evenwicht" verstoort. Angst en onzekerheid zijn verstorende krachten; 
daaronder zijn objectief onredelijke maar toch zeer reële angsten. 

45 % van onze arbeidsbevolking verdient het brood met eenvoudige 
handenarbeid en zonder grote beslissingsmogelijkheid ; elke technische 
verbetering voelen deze mensen aan als een bedreiging van het levens
bestaan, door automatie wordt juist déze arbeid overgenomen. En ze 
kunnen er niets aan doen: ze beleven het als een gevaar. 

Automatisering is, volgens Lievegoed, een controle-probleem. De man 
moet het apparaat in het oog houden. Maar ook een onderhoudSprobleem 
dat geschoolde en ervaren krachten vereist. 

Het tweede belangrijke punt, zegt Lievegoed, is de opleiding tot de 
techniek; zij vormt het grootste en gevaarlijkste probleem. Het aantal 
jonge mensen dat exacte vakken gaat studeren vertoont in de "oude" landen 
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een daling, in Rusland en Azië juist omgekeerd. De exacte vakken hebben 
nu niets meer dat sterk trekt en het kost zeer grote inspanning er in door 
te dringen. 

Lievegoed ziet verder dat de automatisering nieuwe arbeidspatronen 
schept. Hij vraagt of de te verwachten nieuwe taken te vervullen zijn 
zonder sociale vereenzaming van die ene man achter het schakelbord. 
Komt er een eenzaamheidstoeslag, vraagt hij raillerend. Het steeds meer 
tussenschakelen van meet- en afleesinstrumenten betekent een steeds verder 
verwijderd raken van en minder contact met het werkelijk gebeurende. 

Lievegoed verwacht, dat de automatisering voor bv. 250/0 van het aantal 
werkers een verbetering in levenspositie zal betekenen. Daarnaast vreest 
hij een groter wordende psychologische afstand tot groepen als mijn
werkers, scheepsbouwers, havenarbeiders, bij wie de automatie niet door
voerbaar is en die juist ook sleutelposities innemen. Relatief zouden deze 
achteruitgaan, met als gevolg sociale spannnigen. 

Aan het slot is de uitvoerige discussie opgenomen. 

PROF. DR. H. J. VAN DER MAAS 

E. TEN TOOREN, Inkomstenbelasting en Europese Integratie. 
Proeve ener rechtsvergelijkende beschouwing inzake 
heffingstechniek en differentiatie van de belastingdruk 
bij een analytisch en een synthetisch systeem in de 
inkomstenbelasting. Amsterdam, H. J. Paris, 1956. 

De auteur vermeldt als doel van zijn als proefschrift geschreven boek 
het vergelijken van het analytische en het synthetische systeem in de 
inkomstenbelasting en meer in het bijzonder het onderzoeken van enkele 
technische aspecten van deze systemen in verband met een tot stand komen 
der Belgisch-N ederlands-Luxemburgse economische unie en een toekom
stige integratie van West-Europa. 

Het boek begint met een beschrijving van de geschiedenis van beide 
systemen aan de hand van de ontwikkeling van de stelsels van inkomsten
belastingheffing in Engeland, België, Bazel en Pruisen. Vervolgens stelt 
de auteur een onderzoek in naar de karakteristieke technische verschil
punten in de stelsels van België, Duitsland en Engeland, welke ondanks 
de wijzigingen in de loop van hun bestaan aangebracht, typen vertegen
woordigen, waartoe alle Westeuropese inkomstenbelastingen herleid kun
nen worden. 

Het in 1821 in België ingevoerde en aldaar tot 1919 gehandhaafde 
Nederlandse belastingen stelsel bevatte nog geen belastingheffing naar het 
werkelijke inkomen. Deze kwam er in 1919 met de invoering van het nog 
bestaande stelsel. Dit is tweedelig. Enerzijds heeft het drie cedulaire be
lastingen, die elk zelfstandig en met een eigen tarief een bepaalde categorie 
inkomsten treffen; zij richten zich in eerste instantie op de inkomsten, 
niet op de genieter daarvan. Het zijn de grondbelasting, de mobiliënbelas
ting en de bedrijfsbelasting (onderscheidenlijk op inkomsten uit onroerend 
goed, uit roerend kapitaal en uit bedrijf, beroep, dienstbetrekking, e. d.). 
Anderzijds wordt naast deze belastingen de aanvullende personele belas-
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ting geheven; zij treft het gehele inkomen naar een progressief tarief en 
richt zich op de genieter van de inkomsten. Het Belgische stelsel is een 
voorbeeld van een analytisch stelsel. Tegenover dit stelsel, dat wordt ge
kenmerkt door een samenstel van inkomstenbelastingen, staat het synthe
tische stelsel, dat één inkomstenbelasting heeft, welke het gehele inkomen 
van een persoon treft en zich op die persoon als genieter van dat inkomen 
richt. Het synthetische stelsel heeft zijn oorsprong in Bazel, waar in 1840 
een inkomstenbelasting met een progressief tarief op het inkomen als 
totaliteit werd ingevoerd. Daarnaast voerde Bazel in 1866 een vermogens
belasting op het gehele vermogen in om budgetaire redenen. Pruisen 
voerde in 1891 ter vervanging van een vroegere inkomstenbelasting even
eens een progressieve belasting op het gehele inkomen in. Daarnaast voerde 
het in 1893 een vermogensbelasting op het gehele vermogen in, de Ergän
zungssteuer, welke ten doel had de Einkommensteuer aan te vullen door de 
draagkracht, welke vermogensbezit geeft, in aanmerking te nemen. Dit 
stelsel is na de eerste wereldoorlog het Duitse geworden. 

Het Britse stelsel is een mengeling van een analytisch en synthetisch 
stelsel. De opbouw van de Income Tax is analytisch, het resultaat in prin
cipe synthetisch. Al herinnert de indeling van de wet in zgn. schedules, die 
elk op een categorie inkomsten betrekking hebben, aan de Belgische cedu
laire belastingen en de in de Income Tax opgenomen Surtax aan de twee
deling van het Belgische stelsel, toch zijn dit punten van verschil tussen 
beide stelsels. De lncome Tax treft de totaliteit van het inkomen. De 
Britse inkomstenbelasting kent geen afzonderlijke zwaardere heffing van 
vermogensinkomsten, doch neemt daarentegen wel "earned income" (in
komsten uit arbeid in ruime zin) voor slechts een gedeelte van het bedrag 
in aanmerking (Engeland heft evenmin als België aan afzonderlijke ver
mogensbelasting). In de Britse Income Tax wordt heffing aan de bron 
veel toegepast. Dit was eveneens het geval in de rncome Ta.x van 1803 
van Addington, die voor deze techniek teruggreep op de Land Tax van 
1692. 

De techniek van heffing der belasting is een van de twee onderwerpen, 
welke de auteur in het bijzonder tot voorwerp van zijn studie heeft ge
maakt. Hij bespreekt o. m. de verschillende heffingstechnieken en schenkt 
daarbij ook aandacht aan de verfijnde vorm van subjectieve heffing aan 
de bron van de Britse PAYE, het Pay-As-You-Earn-systeem, a. h. w. 
de Britse loonbelasting. Ook ontwerpt hij een stelsel van heffing, waarin 
verschillende technieken een plaats hebben. 

Differentiatie der belastingdruk is het tweede hoofdonderwerp van het 
boek. Onder deze titel beschouwt de schrijver critisch het in aanmerking 
nemen van de aanwezigheid van vermogen bij de belastingbetaler voor het 
bepalen van de door hem te dragen belastingdruk. Hij vermeldt de historie 
van deze differentiatie van Vauban (1709) tot in recente tijden, waarbij 
te onzent de opvatting van Hofstra ter sprake komt. Deze differentiatie, 
welke door schrijver niet slechts als gegeven feit in West-Europa, doch 
ook om haar innerlijke waarde wordt aanvaard, kan volgens twee methoden 
tot stand worden gebracht: binnen de sfeer van de inkomstenbelasting 
(België - cedulaire belastingen; Engeland - aftrek op earned income), 
of door heffing van een vermogensbelasting (Duitsland). De methoden 
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gaan van een verschillend motief uit. In de eerste is de differentiatie ge
baseerd op de kwaliteiten van de inkomsten - kwalitative differentiatie; 
in de tweede wordt de aanwezigheid van vermogen beschouwd als element 
van draagkracht, dat bij de belastingheffing in aanmerking moet worden 
genomen, ongeacht of het vermogen inkomsten oplevert. Schrijver ver
werpt het principe van de kwalitatieve differentiatie. Hij bestrijdt de ge
dachte om de hoogte van het belastingtarief te koppelen aan de mate van 
inspanning voor het verwerven van inkomsten (meer belasting bij minder 
inspanning). Dit is niet alleen onmogelijk, maar ook ongeoorloofd, omdat 
de wetgever dan zou beoordelen, wat niet aan de hand van algemene, ob
jectieve maatstaven is te meten. Voorts kan kwalitatieve differentiatie 
een overheid licht brengen tot een beoordeling van de maatschappelijke 
nuttigheid van de werkzaamheid, waaruit de inkomsten zijn verkregen. In 
dit verband wijst schrijver op socialistische denkbeelden van die strekking. 
De belastingheffing kan zo tot een middel worden voor het nastreven van 
onaanvaardbare politieke doeleinden. Kwalitatieve differentiatie levert ten
slotte gevaar voor willekeur op. Een goed georganiseerde bevolkingsgroep 
zou voor de voor die groep belangrijkste inkomsten een gunstige belasting
heffing ten koste van andere groepen kunnen weten te verkrijgen. Met het 
principe verwerpt de auteur ook de technieken van de kwalitatieve dif
ferentiatie. 

Aan het eind van zijn werk vat Ten Tooren zijn studie kort samen door 
als zijn mening uit te spreken, dat een Benelux en c.q. of Europees be
lastingsysteem zal moeten bevatten een synthetische inkomstenbelasting, 
waarbij heffing aan de bron op zo uitgebreid mogelijke schaal wordt toe
gepast met aanvulling door heffing volgens kohieren met vooruitbetalingen, 
die met het definitieve bedrag worden verrekend, en als aanvulling van de 
inkomstenbelasting een vermogensbelasting, waardoor een grotere draag
kracht, blijkend uit de aanwezigheid van vermogen, wordt getroffen. 

Bij vergelijking van de titel van het boek met de ondertitel valt een 
zekere tweeslachtigheid op, welke de lezer van het boek ook zal opmerken. 
Legt de titel verband met integratie, de ondertitel doet dit niet en doet 
op zichzelf een studie verwachten, welke geen bijzonder verband met fis
cale integratievraagstukken heeft. De schrijver zelf verklaart dit in zekere 
zin. Hij heeft zijn studie ondernomen in verband met het tot stand komen 
van de economische unie der Benelux en met een toekomstige integratie 
van West-Europa. Hij acht een Europese integratie met een economische 
unie en als onderdeel daarvan coördinatie van de fiscale politiek nood
zakelijk. Schrijver heeft echter het veld van zijn studie ingeperkt. Met 
opzet heeft hij buiten beschouwing gelaten de vraag, of een economische 
unie unificatie van inkomstenbelasting vereist, dan wel gelijkmaking van 
belastingdruk met behoud van de bestaande stelsels voldoende zal zijn. 
Bij het opstellen van zijn conclusies omtrent heffingstechniek en differenti
atie der belastingdruk heeft hij aangenomen, dat assimilatie van de sy
stemen der Westeuropese inkomstenbelastingen vereist zal zijn, en verder, 
dat bij die assimilatie gebruik zal worden gemaakt van wat op dit gebied 
reeds bestaat. 

De auteur stelt in zijn boek sterk op de voorgrond, wat "behoort" te 
zijn, in belastingtechnische zin vooral bij de behandeling van de heffings-
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techniek, in meer principiële zin, waar hij de differentiatie der belasting
druk bespreekt. Aan de mogelijkheid, dat zijn conclusies bij een integratie 
in praktijk worden gebracht, en aan de weerstanden, die daarbij over
overwonnen zouden moeten worden, schenkt hij (naar mijn mening te) 
weinig aandacht. Van integratie-standpunt uit bezien, bevat de tweede 
helft van het boek voornamelijk algemeen theoretische beschouwingen. 
Deze eenzijdigheid is op zichzelf geen nadeel. Bij integratie gaat het om 
grote belangen en het zal goed zijn, dat ieder, die met de fiscale aspecten 
ervan bezig is, zich - vrij van de eisen van de omstandigheden - op de 
hoogte stelt van het wezen en de facetten van de middelen, welke de be
lastingwetenschap hem ter beschikking stelt. In dit opzicht zal het boek 
van Ten Tooren hem goede diensten kunnen bewijzen, wanneer hij gesteld 
wordt voor de vragen op het gebied van heffingstechniek en differentiatie. 
De eerste helft van het boek zal als integratie-studiemateriaal veel nut 
blijken te bezitten. Elke internationale samenwerking vereist inzicht in 
de positie van de andere staten. De overzichtelijke beschrijving van de 
ontwikkeling en de samenstelling van de Belgische, Duitse en Britse 
stelsels van inkomstenbelasting is een waardevolle bijdrage voor het ver
krijgen van dit inzicht. 

De bovengenoemde "tweeslachtigheid" moet er ook zijn in de waardering 
van Inkomstenbelasting en Europese In1tegmtie. Het werk verdient name
lijk ook buiten het terrein van fiscale integratie en harmonisatie belang
stelling. 

Inzicht in buitenlandse belastingstelsels is een eerste vereiste voor hen, 
die zich bezig houden met vraagstukken van vermijding van dubbele be
lasting. Zij zullen zeker profijt kunnen hebben van dit boek, dat ook de 
aandacht verdient van de beoefenaar van het nationale belastingrecht van
wege de beschouwingen over heffingstechniek en differentiatie. De be
oefenaar van de geschiedenis van het belastingrecht vindt er vele interes
sante gegevens bijeen. Voorts zal de lezer van de historische gedeelten 
van het werk met genoegen kunnen vaststellen, hoe met de verandering der 
tijden zelfs bepalingen uit belastingwetten tot anecdotes kunnen worden. 
Verbood niet paragraaf 23 van de Pruisische wet op de inkomstenbelasting 
van 1851 aan de schattingscommissies, die met de aanslagregeling waren 
belast, "jedes lästige Eindringen in die Vermögens- und Einkommens
verhältnisse der einzelnen Steuerpflichtigen", en dat terwijl de belasting
plichtigen zelf geen aangifte van hun inkomsten behoefden te doen? En 
wat te denken van de aangifte voor Pitt's inkomstenbelasting van 1799, 
welke ongeveer als volgt luidde: I do declare that I am willing to pay the 
Sum of. .. for my Contribution, and I do declare that the said Sum 
of ... is not less than One Tenth Part of my Income, estimated according 
to the Directions and Rules prescribed by the said Acts, to the best of my 
Knowledge and Belief. Door de vermelding van dergelijke bijzonderheden 
heeft schrijver zijn boek, dat toch reeds in prettig leesbare vorm is ge
schreven, verlevendigd. 

Inkomstenbelasting en Europese Integratie dat - naar uit dit verslag 
moge blijken - op meer dan een gebied van de belastingwetenschap zijn 
waarde heeft, is als een verrijking van de Nederlandse fiscale litteratuur 
te beschouwen. MR. W. DIRK SEN 

* 
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H.ALGRA 

Er zijn gelukkig nog altijd meelevende antirevolutionairen en christelijk
historischen, die Ongeloof en Revolutie, in nieuwe uitgave door dr. Smits
kamp meer toegankelijk gemaakt voor vele lezers, door eigen studie 
hebben leren kennen. Herhaaldelijk horen wij van hen de opmerking: 
het meest heeft ons misschien wel getroffen, dat dit boek nog in zo hoge 
mate actueel is. 

Nu moeten wij met die term "actualiteit" altijd een weinig voorzichtig 
zijn. In een studentenalmanak krijgen klassieke citaten soms een merk
waardige "toepasselijkheid" op personen en omstandigheden uit eigen tijd 
en eigen kring. Maar in zulke gevallen is de geciteerde schrijver alleen 
maar op handige wijze actueel gemaakt. 

Om een ernstiger geval te noemen: wij herinneren ons, hoe in de 
bezettingsjaren sommige Bijbelteksten en psalmverzen ineens bleken te 
"kloppen" op Hitler of op de N.S.B. en voor sommigen de vloekpsalmen 
plotseling een heel concreet adres kregen. 

Wanneer wij handelen over de actualiteit van Groen, dan mag het 
niet de bedoeling zijn, citaten te zoeken, die als motto boven verhandelingen 
over vraagstukken van onze tijd kunnen worden geplaatst. 

Schertsend heeft iemand gezegd: een boek wordt eerst klassiek, als het 
door niemand meer wordt gelezen. Inderdaad zijn er voorbeelden, dat 
een boek de mensen eenmaal veel te zeggen had en een diepe indruk 
maakte, terwijl het ons nu te enenmale vreemd is geworden. De in
zichten en omstandigheden zijn zo veranderd, dat wij het eens zo actuele 
boek nu alleen maar zouden kunnen lezen, omdat het ons een zeker 
literair genot verschaft of ons interesseert, omdat het een vréémd boek 
is geworden. 

Maar bij Groen ligt dat anders. Hoewel wij een eeuw verder zijn, en 
de situatie grondig is veranderd, is het nog nuttig en nodig, naar hem 
te luisteren. Wij willen in een kort bestek op enkele aspecten wijzen van 
het werk van Groen van Prinsterer, die nog van grote betekenis zijn. 

1. Groen is de man van de grote, strakke lijnen. 
Hij overziet de gehele geschiedenis der mensheid en erkent, dat die 

ganse geschiedenis één grote worsteling is tussen waarheid en leugen, 
gehoorzaamheid en verzet, Evangelie en Revolutie. En dat geeft richting 
aan zijn optreden in de politiek van zijn tijd. Hij ziet de liberalen in 
actie en de conservatieven, die trachten te remmen en tegen te houden. 
En dan is zijn ene grote vraag niet: wat voor tactische doeleinden streeft 
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gij na, of: in welke zin zijt gij gematigd of radicaal, onstuimig of redelijk, 
maar: wat is de diepste achtergrond van uw optreden ? Want die vraag 
is beslissend. Het verkeerde beginsel kan een tijdlang in zijn consequenties 
niet openbaar worden, maar vroeger of later komt de laatste consequentie 
te voorschij n. 

Een sprekend voorbeeld is de typisch Groeniaanse beoordeling van 
Robespierre en het schrikbewind. Telkens weer is door liberale geschied
schrijvers gezegd, dat de Franse revolutie uit haar baan is geraakt, 
doordat onverantwoordelijke heethoofden de teugels in handen hebben 
gekregen. Als Mira:beau langer had geleefd, misschien was het dan 
beter gegaan. Als de Girondijnen constructiever waren geweest, hadden 
zij een kans gehad. Maar omdat zij, die het beter hadden kunnen doen, 
wegvielen of faalden, kwam helaas de macht in handen van hen, die haar 
niet behoorden te hebben, en die haar hebben misbruikt, niet alleen tot 
hun eigen verderf, maar ook tot onnoemelijke schade voor Frankrijk. 
De revolutie is ontspoord in de terreur. 

N een, zegt Groen, zo is het bepaald niet. Robespierre was geen 
monster en evenmin een genie, maar zijn kracht lag hierin, dat hij 
oprecht geloofde, geloofde in het revolutionaire beginsel, en bereid was, 
dat geloof te beleven. Hij was een trouwe leerling van Rousseau en 
bracht de leer van zijn meester in praktijk. De verwoestende betekenis 
van het revolutionaire beginsel, dat óók door de Girondijnen was aanvaard, 
dat algemeen werd beleden, met het gevolg dat de man, die naar dat 
beginsel consequent wilde leven, sterker stond dan zij, die de weg, die 
hun beginsel hun wees, slechts aarzelend en ten halve wilden gaan. 

Het is niet moeilijk, met voorbeelden aan te tonen, dat deze beschouwing 
van Groen ook in onze tijd door de feiten wordt bevestigd. In een 
groot deel van de wereld heerst een revolutionaire situatie. En telkens 
stuiten we daar op de strijd tussen de "gematigden" en de "radicalen", 
waarbij de laatsten in het voordeel blijken te zijn, omdat de anderen 
nergens een wezenlijk houvast, een principiële verankering vinden voor 
hun verzet. 

Wat is het einde der revolutie? Als het verkeerde beginsel doorwerkt, 
als het met overgave wordt gediend, dan is het einde ontbinding en 
chaos. En dan is er maar één middel om het land te redden: de revoluti
onaire dictatuur. Robespierre en Napoleon zijn beide exponenten van 
eenzelfde beginsel; Napoleon brengt slechts een gewijzigd gebruik van 
dat beginsel. En de geschiedenis van onze tijd laat slag op slag zien, 
dat nóg de revolutie naar de chaos voert en dat de militaire dictatuur 
slechts schijnbaar redding brengt. 

Dit is het allesbeheersende bij Groen: wat is het drijvende beginsel? 
Die vraag stelt hij immer weer aan de liberalen èn aan de conservatieven. 
Wij leven in een wereld, waarin het pragmatisme veld wint, misschien 
niet in de wijsbegeerte, maar wel in de praktijk op velerlei terrein. En 
bij de discussie is er soms maar een vage en summiere verwijzing naar 
hogere beginselen, omdat men de zaak niet wil ophouden. Verschillende 
partijen verdedigen openlijk, dat er geen eeuwige, onveranderlijke begin
selen zijn, dat alles vloeit, dat de .normen van het Westen nu eenmaal 
anders zijn dan die van het Oosten, en dat men "begrip" moet opbrengen 
voor de grote verschillen in normbesef en zo weer tot een open gesprek 
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met revolutionaire machten van het Oosten moet zien te komen. De 
"beginselen" hebben relatieve betekenis en de praktijk geeft de normen 
aan de hand. Het is overbodig, hier te zeggen, hoe diametraal Groen 
.tegenover zulke redeneringen staat. Wie daaraan nog twijfelt, heeft 
nimmer een bladzijde uit Ongeloof en Revolutie gelezen. 

Il. Groen was zich bewust van de eenheid van de gereformeerde 
gezindte. 

Hij is niet met de afscheiding meegegaan, maar hij heeft het wel 
voor de vervolgde afgescheidenen opgenomen, ook bij de Koning. En 
daarbij valt het telkens weer op, dat hij er de nadruk op legt: zij zijn 
medegelovigen, medeleden van de historische kerk der reformatie. 

De afgescheidenen hebben hem zelfs eenmaal gevraagd de eerste 
steen te leggen van een van hun kerkgebouwen. Ik heb, aldus Groen, 
de "Christelijke gereformeerden lief en waardeer hen als een echt en 
belangrijk deel van onze in de belijdenis der bloedgetuigen gefondeerde 
Hervormde Kerk, moeder van bet Gemeenebest". Op de grondslag der 
belifdenis zijn wij in of buiten het hervormde kerkgenootschap (Groen 
gebruikt herhaaldelijk de term genootschap in aansluiting aan wet en 
reglement) leden van de gereformeerde kerk, leden van de hervormde 
gezindheid. . 

De laatste opmerking is typerend voor de visie van Groen. Hij maakt 
de geschiedenis van de geref0'rmeerde gezindte nooit l0's van ons nationaal 
bestaan. 

"Het gereformeerd volksgeloof, naar dez·e eigenaardigheid der zo~ 
genaamde Calvinistische en Puriteinse richting, is, in elk hachelijk 
tijdsgewricht, de steun van Kerk en Vaderland geweest." 

Het wordt de hoogste tijd, dat de gehele gereformeerde gezindte in 
Nederland dit weer tracht te bedenken. De verwijdering is binnen de 
kring van die gezindte veel ernstiger en veel droeviger' dan 25 jaar ge
leden. De naam gereformeerd wordt door velen, van wie men dat niet zou 
verwachten, slechts aarzelend genoemd. Er is enerzijds verflauwing der 
grenzen, en anderzijds een toespitsing en verabs0'lutering van kerkelijke 
verschillen, die bij Groen ondenkbaar zou zijn geweest. De nationale be
tekenis der gereformeerde gezindte wordt daardoor verzwakt en gebroken. 
En wanneer wij klagen over allerlei achteruitgang, over stemmenverlies 
en tekort aan strijdbaarheid en geestdrift, dan dient ook openlijk de vraag 
aan de orde te komen: hoe wordt die gereformeerde gezindte, die zo 
jammerlijk uit elkaar ligt, zich weer bewust van de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons volk, "in elk hachelijk 
tijdsgewricht" . 

lIl. Er is bij Groen een grote onverbiddelijkheid in zijn polemiek met 
mannen als Opzoomer. 

De Utrechtse wijsgeer nam het iemand zeer kwalijk, wanneer men hem 
de christennaam wilde onthouden. Niettemin waren dit de grondstellingen 
van Opzoomer: Jezus is niet de enige weg om tot God te komen; God 
woont niet in de mensheid van Jèzus, meer dan in die van andere mensen; 
de zondeloosheid van Jezus is wijsgerig onverdedigbaar; bidden om iets 
te vragen is ongerijmd; wonderen zijn 0'ngerijmd. 
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Deze samenvatting in stellingen heeft Groen ontleend aan de J aar
boeken voor wetenschappelijke Theologie, IV, 452. 

Opzoomer zegt het zelf veel retorischer. Bv.: "Christendom! verheven 
en zonderling verschijnsel in de wereld van Godsdienst en zedelijkheid! ... 
Zullen winter en lente, zomer en herfst eeuwig afwisselen over uwen 
kruin? Of zult gij eenmaal vallen en ligt de bijl reeds aan uwen wortel?" 

Maar Groen zegt, dat men een loochenaar van Mahomed nu eenmaal 
geen Mahomedaan kan noemen en de verloochenaar van het Evangelie niet 
de christennaam kan toekennen. Het zou een geringschatting zijn van aan
genomen wetten in de benaming en leiden tot volkomen spraakverwarring. 

Het geval Opzoomer is maar een enkel voorbeeld. Voortdurend heeft 
Groen zich verzet tegen ondermijning van het gezag van Schrift en be
lijdenis. Wij denken aan zijn scherpe kritiek op het Nederlandsche Zende
linggenootschap, toen dat zich niet duidelijk stelde op de bodem der be
lijdenis. 

Groen heeft steeds een nauw verband gezien tussen radicalisme op 
kerkelijk en politiek gebied. De samenhang tussen modernisme en libera
lisme was zonneklaar. En hij heeft nooit geaarzeld, dat modernisme te 
noemen met de namen, waarmee het genoemd moet worden en het de 
namen te onthouden, waarop het geen recht heeft. 

Dat is de keerzijde van wat wij hierboven noemden. Wanneer Groen 
voor heel het nationale leven vraagt om de kracht en de eenheid van de 
gereformeerde gezindte, dan wijst hij de loochening van de geopenbaarde 
waarheid onverbiddelijk af en maakt hij niet tot een gradueel verschil of 
tot een verschil in modaliteit datgene, wat als waarheid en loochening van 
de waarheid onverzoenbaar tegenover elkaar staat. 

Wij hebben ons de vraag te stellen, als door allerlei synthetisch ge
praat over "waarden", zelfs "onvervangbare waarden" van het christen
dom, over "levensbeschouwelijke bases" en wat dies meer zij, een nieuwe 
verdraagzaamheid wordt gezocht en betracht, of Groens onverbiddelijkheid 
ons niet waarschuwt, nooit als christelijk te beschouwen, wat niet begint 
met Jezus Christus te erkennen als de Zoon van God, God uit God, Licht 
uit Licht en wat niet eindigt met vol-gelovige verwachting te zeggen: 
"vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden." 

De religiositeit neemt toe en een schijnbare verdraagzaamheid wint 
veld. Maar het is een religiositeit, die tot compromissen met heidendom en 
communisme in staat blijkt te zijn. Het is een religiositeit, die uit de mens 
is en bij de mens begint en eindigt, omdat de mens zich het recht aan
matigt, de waarheid Gods van "mythen te zuiveren" en op haar waarheids
gehalte te toetsen en te schiften. 

Met zulk een religiositeit is een discussie in termen van wetenschappelijk 
vakmanschap onvoldoende als waarschuwing voor het volk en wij vinden 
de radicale duidelijkheid van Groen in hoge mate noodzakelijk in deze tijd. 
Wat ongeloof is en loochening van de Christus mag niet met andere namen 
dan de ware worden genoemd. Wie het wel doet uit hoffelijkheid, ver
draagzaamheid of om kerkpolitieke redenen, onthoudt het volk de waarheid 
en brengt het daardoor in verzoeking. 

Groen is zowel thetisch als antithetisch een sterke figuur geweest in de 
vruchtbaarste tijd van zijn leven. Er is later een tijd gekomen, waarin 
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de teleurstelling, hem tot vermoeiens toe door zijn vrienden bereid en zijn 
onwennigheid tegenover organisatorische opbouw van het werk, hem dreef 
naar een zekere vereenzaming, van waaruit geen vruchtbaar leiderschap 
meer mogelijk scheen. Maar in zijn beste jaren wist hij de kracht en de 
onverbiddelijkheid van de antithese tussen geloof en ongeloof, Evangelie en 
Revolutie, en beleefde hij tegelijk de synthese in het besef van de diepe, 
sterke eenheid tussen állen, die het belijden: Christus is gisteren en heden 
dezelfde en tot in alle eeuwigheid. 

* 
OUDE EN NIEUWE DENKBEELDEN OVER HERVORMING 

DER EERSTE K~ER 
DOOR 

MR. A. C. DE RUITER 

De waarheid schuilend in het gezegde, dat ideeën benen hebben is 
opnieuw gedemonstreerd door het pleidooi, dat prof. Oud in zijn afscheids
college aan de Economische Hogeschool te Rotterdam (op 25 november 
1957) heeft gevoerd voor een corporatieve samenstelling van de Eerste 
Kamer. Het was immers dr. Kuyper, die in 1878, partij kiezend tegenover 
de "liberalisten" met hun "atomistische", individualistische, opvatting van 
het parlement, de gedachte van een organisch opgebouwde Eerste Kamer 
verdedigde. Nu inmiddels in de verstreken jaren het enthousiasme voor de 
organische kamer bij Kuyper zelf aanmerkelijk verzwakt bleek, en onder 
de huidige antirevolutionairen nauwelijks meer aanhang schijnt te vinden, 
nu juist wordt van de meest gezaghebbende liberale zijde deze idee als een 
aantrekkelijke vernieuwing van ons staatsbestel den volke aangeprezen. 

Kuyper en Oud over de organische Kamer 
In OniS Program 1) hekelt de antirevolutionaire partijleider in scherpe 

bewoordingen het toenmalige vertegenwoordigende stelsel, waarbij het 
grootste deel van de bevolking (nI. allen die minder dan 20 gulden aan 
directe belasting betaalden!) van alle politieke invloed was verstoken. 
De groep der hoogstaangeslagenen en zij, die tussen de 20 en 160 gulden 
belasting moesten betalen, hadden all één stemrecht; maar om te voor
komen dat de circa 1200 leden van de eerste groep door de omstreeks 
100.000 burgers, die tot de tweede categorie behoo'rden, zouden worden 
overstemd, had men hun resp. de Eerste en de Tweede Kamer als 
vertegenwoordiging toebedeeld, met het recht over en weer elkanders 
besluiten te vernietigen. Kuyper noemt dit systeem door en door twee
slachtig, hinkend op twee gedachten, oude wijn in nieuwe lederen zakken. 
Want men had de oude historische vorm behouden - de vorm nI. "van de 
oude, eenig goede historische V olksvertegenwoo.rdiging, die men de 
organische pleegt te noemen" -, maar in die oude vorm de nieuwbakken, 

1) Blz. 401 e.v. van de eerste druk (Amsterdam, 1879). 
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revolutionaire idee van de "atomistische" staat binnengeschoven. Waren 
de oude "staten" een vertegenwoordiging van de onderscheiden volks
groepen of standen. - adel, geestelijkheid en burgerij - en vormden zij 
daarmede een alleszins toe te juichen "organisohe" vertegenwoordiging, 
het nieuwe twee-karner-systeem is volkomen onzinnig en ongerijmd. Het 
liberalisme koos feitelijk en wat het wezen aangaat voor de theorie der 
revolutie, maar behield nog de vorm van de oude organische staatsleer. 
Een handelwijze, die de calvinistische staatsman striemt als "laakbare 
dubbelhartigheid" en "misleiding van het publiek". 

Deze desorganisatie van de natie moest dan ook hoe eer hoe beter gestuit 
worden. In het stelsel van vertegenwoordiging zou het organisch volks
verband weer tot zijn recht moeten komen. Want het is een onloochenbaar 
feit - aldus nog steeds Kuyper -, dat niet slechts de enkele persoon, 
maar ook groepen van personen, belangen, die hun als groep gemeenschap
pelijk zijn, op sociaal en politiek gebied te verdedigen hebben. 

Die groepen in het volk ziet Kuyper, in een wat gewaagd beeld, als "uit 
de boezem der natie vanzelf geboren"; het zijn de ledematen van het 
lichaam, het \'olk. Door middel van deze geledingen dient de natie zich uit 
te spreken. 

Op welke groepen heeft de auteur nu in concreto het oog? Het antwoord 
luidt, dat hij in de eerste plaats denkt aan de Kamers van Koophandel en 
de arbeidersverenigingen, waarin dr. Kuyper de voort7)etting ziet van de 
middeleeuwse gilden. In de genoemde organisaties is "de organische levens
kracht der natie weer aan het werk". 

N aast deze worden dan als voorbeelden van groepen, die vertegen
woordiging verdienen, genoemd: organisaties van lieden van adellijke 
oorsprong, van geleerden, uit het vrije goederenbezit ; godsdienstige ver
enigingen; het schoolwezen; groepen van landbouwers of producenten, 
van verwerkers en van handelaars; "dienstbaren op bureel of in het huis
gezin", en het officierencorps in grote garnizoenen. 

Deze allen zouden het recht moeten hebben, volgens nader vast te 
stellen regelen en onder bepaalde voorwaarden, afgevaardigden te be
noemen, niet direct in de nationale vertegenwoordiging, maar in de 
gemeenteraden. Want Kuyper ziet als ideaal een verkiezing in drie trappen: 
de "organische" geledingen, die tezamen de gemeenteraden tot stand 
brengen; de gemeenteraden, die de provinciale staten verkiezen, en deze 
laatste, die op hun beurt de kiescolleges voor de Staten-Generaal vormen. 

Overigens zal naar Kuyper's mening met een organische Staten-ver
gadering niet volstaan kunnen worden; naast de belangenkamer, als 
hoedanig het best de Eerste Kamer zou kunnen fungeren, dient nog een 
andere samenkomst van 's lands Staten op te treden, een vergadering, 
die een meer politiek karakter moet vertonen. 

De noodzaak van politieke naast corporatieve staten maakt dr. Kuyper 
duidelijk aan de ,hand van een beeld, dat nauw aansluit bij de voorstelling 
van het "schip van staat": de corporaties zijn de schroef van het schip, 
die er de stuwkracht aan geeft; de politieke vertegenwoordiging is het 
roer, dat zijn richting bepaalt. 

De onderscheiding correspondeert met de tweeërlei soort beslissingen, 
die men op regeringsterrein tegenkomt, nl. die, welke slechts belangen 
betreffen, en die, welke rechtstreeks het levensbeginsel raken. Als specimen 
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van de eerste soort noemt Kuyper het opleggen van een patentbelasting. 
Als het daarom gaat, zullen - aldus de schrijver van Ons Prograwn -
roomse en godloochenende boeren zich wellicht in broederlijke eensgezind
heid keren tegen roomse en godloochenende burgers. Maar betreft het de 
schoolkwestie - het voorbeeld voor de tweede groep beslissingen -, 
dan worden opeens de verhoudingen totaal anders, dan lossen al die 
standsverschillen zich terstond op en zullen roomsen uit allerlei kring zich 
tezamen stellen tegenover uit verschillend beroep en bedrijf komende 
atheïsten. 

Naar deze voorstelling zullen er dus twee landelijke vertegenwoor
digende lichamen verrijzen: een corporatieve belangenvertegenwoordiging, 
de Eerste Kamer, trapsgewijs langs organische weg gekozen, en een 
politieke vertegenwoordiging, de Tweede Kamer, door middel van directe 
verkiezing tot stand gebracht. Tot zover de denkbeelden van de grote 
antirevolutionaire staatsman 2). 

Het afscheidscollege van prof. Oud is helaas niet. als zodanig in druk 
verschenen. In deze lacune is echter voorzien, doordat aan de gedachten, 
in deze oratie neergelegd, opnieuw is vorm gegeven in enkele artikelen 
in Elseviers weekblad. 

In het nununer van 18 januari 1958 stelt de geleerde politicus, dat onze 
huidige maatschappij niet meer de individualistische is van honderd jaar 
geleden. Hij ziet het dan ook als een anachronisme, dat deze verandering 
in de structuur onzer samenleving niet in de samenstelling van de Staten
Generaal tot uitdrukking komt. TOen dr. Kuyper in 1878 pleitte voor 
corporatieve naast politieke staten, was - aldus mr. Oud - de tijd voor 
deze hervorming nog lang niet rijp. Thans wordt hij dit meer en meer. 
Als oplossing wijst ook hij dan aan een andere wijze van samenstelling 
van de Eerste Kamer. Deze zal een vertegenwoordiging moeten worden 
van het bedrijfsleven en van andere maatschappelijke belangen. De af
weging van al deze bijzondere belangen behoort natuurlijk in de eerste 
plaats in de algemene politieke Kamer te geschieden; maar de ervaring 
heeft duidelijk geleerd, dat dit in onze tijd niet voldoende meer is. Men 
heeft te aanvaarden, dat er nog andere machten zijn dan de politieke 
organisaties. Men kan de invloed van die machten, ook al zou men dit 
willen, niet uitschakelen. 

Intussen, het laatste woord zal aan deze corporatieve Kamer niet ge
geven kunnen worden. Dat moet blijven berusten bij de regering en de 
Tweede Kamer, de politieke vertegenwoordiging. De taak van revisie, 
aan de Eerste Kamer toebedeeld, zal dan ook alleen betekenen, dat die 
Kamer, indien ze een ontwerp niet kan aanvaarden, daardoor de regering 
en de Tweede Kamer uitnodigt de zaak opnieuw in beraad te nemen. 

2) Zoals bekend, nam dr. Kuyper in zijn ouderdom een meer gematigd standpunt in. 
In het tweede deel van Antirevolutionaire Staatkunde, verschenen in 1917, schetst hij 
de corporatieve Eerste Kamer nog wel als een ideaal, maar voor de verwezenlijking 
daarvan acht hij de ure nog niet gekomen. Voorlopig wil Kuyper volstaan met ver
anderingen in dier voege, dat de bijzondere eisen voor de verkiesbaarheid in de Eerste 
Kamer vervallen, de zittingsduur van negen op zes jaar wordt gebracht, en de ont
binding van de provinciale staten mogelijk wordt gemaakt. De auteur twijfelt er niet 
aan, of deze wijzigingen "zullen allengs aan de orde komen, en, is de tijd eenmaal 
gerijpt, dan komt de corporatieve Senaat vanzelf" (blz. 318/320). 
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Blijven deze laatsten bij hun oorspronkelijke opvatting, dan zal deze 
zienswijze tenslotte moeten prevaleren. Aan verwerping van een wets
ontwerp door de Eerste Kamer zal de regering geen politieke gevolgen 
mogen verbinden, en het recht van begroting, zo bij uitstek van gewicht, 
zal uitsluitend bij de regering en de Tweede Kamer berusten, niet bij de 
Eerste. Een en ander wordt in Elseviers Weekblad van 25 januari 1958 
verder gepreciseerd. 

Vergelijkt men nu deze gedachten met die van dr. Kuyper, dan blijkt 
er een belangrijk verschil: terwijl Kuypers corporatieve kamer slechts 
competent is terzake van een déél van de staatstaak, immers alleen be
slissingen kan nemen in niet-principiële belangenkwesties, heeft de Eerste 
Kamer in Ouds conceptie - als we het goed zien - in beginsel een taak 
ten aanzien van àlle wetsontwerpen 3), of zij nu duidelijk een levensbe
schouwelijk aspect hebben of niet. Daarmede hangt samen, dat Oud ook 
behoefte heeft aan een regeling voor het geval de Eerste en Tweede 
Kamer er verschillend over denken: de stem van de politieke kamer 
prevaleert. In Kuypers gedachtengang zal van een meningsverschil 
tussen de beide takken van de volksvertegenwoordiging geen sprake 
kunnen zijn, want hun werkzaamheid ligt op verschillend terrein. 

Bezwaren tegen de gedachte van de corporatieve volksvertegen
woordiging 
Aan de volksvertegenwoordiging op corporatieve grondslag zijn in de 

loop der jaren menige redevoering en pennevrucht gewijd. In eigen 
kring waren het o. m. Groen van Prinsterer en De Savomin Lohman, 
die van hun sympathie ervoor deden blijken, vóór Kuyper concrete ge
stalte aan het denkbeeld gaf. In later jaren werd, zoals bekend, de leus 
van de corporatieve staat een wapen in de strijd van fascisme en nationaal
socialisme. In het kader van dit tijdschriftartikel menen wij dit alles 
ter zijde te mogen laten en ons te moeten beperken tot de twee door ons 
gereleveerde specimina van de leer der organische volksvertegenwoordiging. 
Dit lijkt te meer geoorloofd, nu het hier gaat om uitingen van auteurs, 
wier wetenschappelijke autoriteit buiten twijfel staat, en die beiden boven
dien als leiders - uit verleden en heden - van een belangrijke politieke 
groepering gehoor verdienen. 

Dit mag ons vanzelfsprekend niet weerhouden om, in alle bescheiden
heid en met groot respect voor de schrijvers, ons af te vragen of en in hoe
verre hun denkbeelden voor praktische realisering in aanmerking behoren 
te komen. 

Een bijzonder gewichtige kwestie is voor de corporatieve Kamer uit 
de' aard der zaak de wijze, waarop zij zal worden samengesteld. Het komt 
ons voor, dat op dit punt zich ook de grootste moeilijkheden voordoen. 
Prof. Oud, die vrij uitvoerig spreekt over de rechten, die aan de nieuwe 
Eerste Kamer zouden moeten worden toegekend, laat ons op dit punt 
tamelijk in het duister. Over de vraag, op welke wijze de verschillende 
maatschappelijke groeperingen in de corporatieve Kamer zullen moeten 

3) Met uitzondering echter van de begrotingsontwerpen (Elseviers Weekblad van 
25 januari 1958). 
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worden vertegenwoordigd, zegt hij slechts, dat daarvoor geen vaste regel 
is te geven - reden, waarom het aantal leden zeker niet grondwettelijk 
moet worden vastgelegd -, en dat het enige, wat volstrekt vast moet 
staan, is, dat er, wat de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven aangaat, 
pariteit zal moeten zijn tussen arbeiders en werkgevers. 

Een tweede eis, die prof. Oud aan de corporatieve Kamer stelt, is, dat 
zij niet beperkt mag blijven tot een vertegenwoordiging van het bedrijfs
leven (zoals thans de Sociaal-Economische Raad): zij moet een beeld 
geven van àl de schakeringen van het maatschappelijk leven. 

Het maatschappelijk leven! Hier rijst aanstonds de vraag, wat hiertoe 
gerekend dient te worden. Wil prof. Oud naast het bedrijfsleven uitsluitend 
een plaats aan de onderscheiden economisch gerichte beroepen verzekeren? 
Of denkt hij - zoals Kuyper - ook aan het terrein van de wetenschap, 
de religie, de school, het leger, enz.? Zo dit laatste het geval is, dan 
schuilt vooral in dit "enz." de moeilijkheid: waar is dan immers de grens? 
Wil men echter uitsluitend een Kamer voor het beroeps- en bedrijfsleven, 
dan kan weer de vraag worden gesteld of deze beperking niet al te wille
keurig is. Immers ook tal van andere groepen in het volksleven hebben 
belangen, die in 's lands vergaderzalen de aandacht verdienen. 

Zouden déze vraagstukken opgelost zijn - men kan zich nauwelijks 
voorstellen, dat van een inderdaad bevredigende solutie sprake zal kunnen 
zijn -, dan doemen aanstonds andere op. Zo bv. naar welke getalsver
houding de verschillende, veelal onvergelijkbare, belangengroeperingen 
vertegenwoordigd behoren te worden. Moeten in het hoge college evenveel 
representanten van de zuivere wetenschap zitting hebben als bv. drogisten, 
evenveel schoolbestuurders als kunstenaars? Zal de belangrijkheid van de 
groepen voor het volksleven worden gewogen dan wel geteld? 

Prof. Oud zal ons kunnen tegenwerpen - hij gebruikt trouwens deze 
uitdrukking in een van zijn artikelen -, dat men de samenstelling van de 
corporatieve Kamer niet op een goudschaaltje behoeft. te wegen. Dit is 
inderdaad te verdedigen, nu in zijn systeem het primaat in alle opzichten 
bij de Tweede Kamer zal berusten. Niettemin, de vele zich voordoende 
kwesties zullen toch opgelost moeten worden; men kan ze nu eenmaal 
niet in het midden laten als het tot een wettelijke vormgeving aan een 
Eerste Kamer op corporatieve basis komt. 

Hieraan verbindt zich overigens meteen nog een andere kwestie, die 
feitelijk prealabel is: waarom een zo fundamentele verandering van ons 
staatsbestel, als de nieuwe Kamer toch geen beslissingsbevoegdheid bezit? 
Thans is het zo, dat iedere belangengroep, die daar in een bepaald geval 
behoefte aan gevoelt, haar wensen en verlangens bij de Staten-Generaal 
kenbaar kan maken. Van dat recht wordt een ruim gebruik gemaakt, en 
de huidige Kamers plegen aan alle serieuze uitingen, die haar vanuit 
de maatschappij bereiken, ruimschoots aandacht te besteden. De activiteit 
van allerlei "pressure groups" heeft bij de behandeling van tal van wets
ontwerpen in feite de achtergrond gevormd van vele regeringswijzigingen 
en amendementen. Is deze methode niet verre te verkiezen boven het in 
het leven roepen van een corpo,ratieve kamer, die geroepen zal worden 
zich uit te spreken over allerhande problemen, waarvoor telkens de 
meesten van de vertegenwoordigde groepen zich weinig zullen interes
seren? 
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Dit laatste geldt natuurlijk niet voor - wat we zouden kunnen noemen 
- de Kamer van Kuyper. Deze heeft immers wèl een beslissende bevoegd
heid, zij het alleen voor belangenkwesties, waarbij de levensbeschouwing 
geen rol speelt. 

Hier rijzen echter weer bezwaren van geheel andere aard. Het zal 
immers in tal van gevallen niet gemakkelijk zijn, uit te maken, of een 
bepaalde aangelegenheid al dan niet van zuiver "praktische" aard is. 
Telkens zien we, dat in de debatten over ontwerpen, die op het eerste 
gezicht slechts zakelijk lijken, principiële aspecten aan het licht komen. 
Bij voorstellen tot belastingverhoging kan op eenmaal het grondrecht van 
de particuliere eigendom en daarmede de christelijke fundering van het 
bezitsrecht aan de orde komen. Bij een discussie over de toekenning van 
kinderbijslag kan men onverwacht links en rechts scherp tegenover 
elkander zien staan als het gaat om de vraag, of ook het onwettige kind 
een wettelijke aanspraak op de bijslag doet ontstaan. Op onvoorziene 
momenten wordt het schriftuurlijk gefundeerde beginsel van de soeve
reiniteit in eigen kring ingeroepen ter afwering van verkorting van be
staande rechten. De regering, die, in Kuypers systeem, telkens zou moeten 
beslissen over de vraag, of een bepaald voorstel naar de politieke dan wel 
naar de belangenkamer moet worden gezonden, zou daarmede voor een 
uitermate zware taak geplaatst worden, en onder de weg die zij zou 
hebben te gaan, zouden ongetwijfeld nog meer landmijnen verborgen zijn 
dan nu reeds het geval is. 

Onze bedenkingen tegen de idee van een organische volksvertegen
woordiging zijn nog danig versterkt door de lezing van de nieuwjaars
rede, die de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad op 3 januari jl. 
voor dit college heeft uitgesproken 4). 

Het is voor geen twijfel vatbaar, dat prof. De Vries in deze oratie 
reageert op mr. Ouds ideeën, ook al wordt de naam van deze laatste 
nergens vermeld. Voor deze reactie bestond trouwens een bijzonder motief: 
prof. Oud wilde nl. zijn radicale hervorming van de Eerste Kamer doen 
samenvallen met een reorganisatie van de positie van de S.E.R., welke 
voor dit college zeker geen verrijking zou betekenen. De Eerste Kamer 
immers zou mede worden een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven 
en daardoor de taak van de S.E.R. voor een deel overbodig maken. "Wat 
de S.E.R. zelf betreft," - zo zegt mr. Oud in het Elsevier-nummer van 
25 januari - "deze kan dan worden wat hij behoort te zijn, een orgaan 
van bedrijfsorganisatie, niet meer, doch ook niet minder. Hij worde 
hervormd tot een Algemene Raad voor het bedrijfsleven." Maar zijn 
huidige status als adviesinsta.ntie van de regering zal hij moeten laten 
varen. 

4) De redevoering van prof. dr. mr. F. de Vries is afgedrukt in het Mededelingen
blad Bedrijfsorganisatie van 3 januari 1958, en later onder de titel "Enkele opmer
kingen in verband met structurele veranderingen" ook verschenen als uitgave van het 
Comité ter bestudering van ordeningsvraagstukken. 

Het onderhavige artikel was reeds geschreven, toen het ontstellende bericht van het 
overlijden van prof. De Vries, op 15 juni j1., in de pers verscheen. Ook onzerzijds 
brengen wij eerbiedig hulde aan de nagedachtenis van deze gezaghebbende persoon
lijkheid, die thans aan bedrijfsleven en wetenschap is ontvallen. 
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De bezwaren, die prof. De Vries hiertegen ontwikkelt, zullen wij 
thans in het midden laten. Voor ons doel is het van meer belang te weten, 
wat hij denkt van de "functionele vertegenwoordiging". 

Het heeft de voorzitter van de S.E.R. getroffen, dat de voorstanders 
van functionele vertegenwoordiging zo sterk zijn toegespitst op het bedrijfs
leven. Aan het beroepsleven en de andere aspecten van het maatschappelijk 
leven wordt minder aandacht geschonken, daar men er blijkbaar moeilijker 
weg mee weet. 

Bedenkelijker acht deze gezaghebbende spreker het, dat ook onvoldoende 
aandacht wordt gegeven aan het feit, dat er algemene fundamentele be
langen zijn, die alle groepen van de maatschappij met elkaar gemeen 
hebben. Men denke - aldus prof. De Vries - aan de buitenlandse 
politiek, aan de zorg voor een goede rechtsbedeling, voor orde en veilig
heid, voor vervoer en verkeer, aan de huwelijkswetgeving, aan opvoeding 
en onderwijs en zoveel meer. Er bestaat echter geen enkele reden om te 
veronderstellen, dat zij, die tot eenzelfde functionele groep behoren, reeds 
daarom een eensluidend oordeel over deze vraagstukken hebben. Hebben 
de vertegenwoordigers dei" functionele groepen ook hierover te beslissen 
dan zullen dezelfde tegenstellingen zich voordoen, die we thans tegen
komen. En deze zullen dwars door die groepen heenlopen. Het is daarom 
niet uitgesloten, dat bij de keuze van de afgevaardigden van die groepen 
juist deze tegenstellingen de doorslag zullen geven. Maar dan zal er geen 
waarborg zijn, dat de functionele belangen voldoende tot hun recht zullen 
komen. 

Prof. De Vries concludeert uit een en ander, dat het in geen geval 
raadzaam zal zijn het parlement uitsluitend op een functionele basis 
samen te stellen. De algemene belangen kunnen beter worden beslist door 
een lichaam, dat de gemeenschap als één geheel vertegenwoordigt. Mocht 
daarnaast een kamer worden ingesteld, die speciaal het bedrijfs- en beroeps
leven vertegenwoordigt, dan zal aan deze in elk geval een beperkte taak 
moeten worden toegekend, juist omdat anders het functionele gezichtspunt 
in het gedrang zou kunnen komen. 

Onzerzijds zij hierbij de kanttekening gemaakt, dat althans Kuyper 
noch Oud het parlement eenzijdig op corporatieve basis willen samen
stellen; zij blijven naast de belangenkamer een politieke kamer onontbeer
lijk achten. In zoverre raakt deze kritiek dus niet de denkbeelden van de 
door ons besproken auteurs. 

Anders wordt het, wanneer prof. De Vries een antwoord gaat geven 
op de vraag, of er geen aanleiding bestaat om aan het bedrijfs- en beroeps
leven medezeggenschap te geven in de aangelegenheden, die deze sectoren 
in het bijzonder raken, en verder of dit dan zal moeten geschieden door 
aan de Staten-Generaal een speciaal voor dit doel samengestelde Kamer 
toe te voegen. 

Het eerste deel van deze vraag beantwoordt de spreker bevestigend, 
het tweede echter ontkennend. Beide antwoorden steunen op zijn opvat
ting omtrent het pluralistisch karakter van onze maatschappelijke orde. 
De samenleving is - zo citeren we, en het zijn voor de antirevolutionair 
geen onbekende klanken! - niet slechts op één grondslag en met één doel 
georganiseerd, maar er heerst grote verscheidenheid. De maatschappij 
omvat al deze vormen van menselijk samenleven. "De staat" - wij cursi-
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veren - "is één van deze, wel de enige, die allen omvat en die speciaal 
geroepen is voor het algemeen belang te waken, maar hij heeft toch 
naa.st zich de zelfstandigheid van andere groepen of levenskringen te 
aanvaarden!' . 

De nieuwjaarsredenaar constateert dan vervolgens, dat zonder de mede
werking van de verschillende organisaties op sociaal-economisch gebied 
in de huidige omstandigheden een democratische samenleving moeilijk te 
verwezenlijken zal zijn, en hij stelt de vraag: op welke wijze moet dit doel 
worden nagestreefd? Is daarvoor de inschakeling van een functioneel 
samengestelde kamer in de Staten-Generaal de aangewezen weg? 

Uit de beantwoording nemen we het volgende over. 
"Laten we in 't kort nagaan op welke wijze deze kamer zou kunnen 

worden samengesteld. Vele woorden zullen niet nodig zijn om aan te 
tonen, dat dit bezwaarlijk zal kunnen geschieden door individueel stem
recht te verlenen aan een ieder, die een bepaald beroep of bedrijf uit
oefent. De wet zou dan van bovenaf de leden van de maatschappij in hun 
bonte verscheidenheid in groepen moeten verenigen. Enkele schrijvers 
hebben wel eens pogingen daartoe gedaan. Maar het resultaat is niet veel 
meer dan een knutselwerk, waaraan weinig valt te ontdekken, dat de 
naam van organisch of functioneel zou verdienen. 

Evenmin zullen privaatrechtelijke organisaties in aanmerking komen om 
als kiescollege te fungeren. Aan de hand van wettelijke normen zou de 
staat moeten uitmaken, welke verenigingen wel en welke niet in aanmerking 
zouden komen om als zodanig op te treden. De wens om ook langs deze 
weg politieke invloed uit te oefenen zou de toetreding tot deze verenigingen 
gaan beheersen. Deze thans zo belangrijke organisaties zouden op deze 
wijze gevaar lopen te denatureren." 

Ook de organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de 
" schappen" , acht prof. De Vries niet de aangewezen lichamen om de 
nieuwe kamer te kiezen. De koppeling van functionele vertegenwoordiging 
met de p.b.o. is naar zijn mening principieel fout: schappen en S.E.R. 
zijn naar zijn overtuiging organen van de maatschappij en niet van de 
staat. "Zij zijn in wezen a-politieke lichamen. Het zou in strijd met hun 
karakter zijn, wanneer zij in het staatkundig bestel zouden worden opge
nomen, doordat hun afgevaardigden een van de kamers der Staten-Gene
raal zouden samenstellen, terwijl zij zelf als kiescollege zouden optreden." 

Men kan hier uiteraard vraagtekens plaatsen, en met name het probleem 
opwerpen, of de desbetreffende organen, nu zij eenmaal een publiekrechte
lijke functie hebben gekregen, nog wel als zuivere organen van de maat
schappij, die hier dan toch in tegenstelling tot de staat is bedoeld, be
schouwd kunnen worden. Maar het spreekt vanzelf, dat wij binnen het 
raam van dit artikel op de bekende dis{;ussie over het karakter van de 
p.b.o. niet verder ingaan. 

Wel kan het echter nuttig zijn zich af te vragen, of de organen van de 
p.b.o., gesteld dat zij als verlengstukken van de staat gezien zouden moeten 
worden, beter als kiescolleges voor de corporatieve kamer geschikt zijn 
dan in het andere geval. Vooralsnog zijn wij geneigd, die vraag ontken
nend te beantwoorden. Het lijkt immers een weinig fraaie figuur, dat 
colleges, die zelf in het staatsbestel een verordenende, dat is in wezen een 
wetgevende, taak vervullen, nog weer als zodanig de afgevaardigden 
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leveren en aanwijzen voor een andere tak: van het wetgevend lichaam. 
Daarmede zou in ieder geval op de bedrijfsorganisatie, in vergelijking met 
al die groepen in ons volk, die niet of onvoldoende sterk georganiseerd 
zijn, maar niettemin een reëel bestaan hebben, een al te sterke nadruk 
komen te liggen. 

Terugkerend naar het betoog van prof. De Vries ontmoeten we de vraag, 
op welke wijze de schappen en de S.E.R. eventueel als kiescollege zouden 
moeten fungeren. Hoe zal het aantal afgevaardigden moeten worden be
paald? "Zal ieder schap één vertegenwoordiger afvaardigen, zowel de grote, 
als bv. het Landbouwschap en de meeste produktschappen, als een klein 
bedrijfschap, gelijk dat der steenhouwers? Het aantal bedrijven, dat onder 
een schap ressorteert, is evenmin een bruikbare maatstaf vanwege de zeer 
uiteenlopende bedrijfsgrootte. De sociaal-economische betekenis van de 
onderscheiden bedrijfstakken, in de schappen georganiseerd, zou als maat
staf het best passen bij de gedachte van functionele vertegenwoordiging. 
Maar wie zal in staat zijn een dergelijke wegingscoëfficiënt samen te 
stellen ?" 

Met betrekking tot het beroepsleven wijst de hoogleraar er nog op, dat 
van de mogelijkheid tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die de grond
wet ook hiervoor kent, nog slechts in één geval gebruik is gemaakt, 
terwijl een discussie over deze materie nog nauwelijks is begonnen. 

Wij meenden ons de vrij uitvoerige citaten uit het betoog van prof. 
De Vries te mogen veroürloven, nu het betrof de mening van iemand, die 
op het terrein van de p.b.o. zo bij uitstek deskundig is, en men de mening 
hoort verkündigen, dat de tijd voor een "organische" volksvertegenwoor
diging vrijwel rijp zou zijn, nu het bedrijfsleven tüt een zo wijd ver
takte en goed functionerende organisatie is gekomen. 

Voordat wij van prof. De Vries' rede afscheid nemen, willen we nog 
zijn samenvatting van de hoofdgedachte van de - door hem afgewezen!
corporatieve vertegenwoordiging memoreren. Deze luidt: "daar de staats
gemeenschap uit georganiseerde groepen en niet uit individuen is opge
bouwd, kan er tussen de laatsten en de gehele gemeenschap alleen een 
organische band tot stand komen door intermediair van de tussen de 
staat en de individuen in staande georganiseerde groepen, die tezamen 
het weefsel van onze samenleving vürmen". 

Hier komen we inderdaad tot "des Pudels Kern"! De vraag rijst nl., 
of de reactie op de zgn. "atomistische", de individualistische, staatsbeschou
wing, niet geleid heeft tüt een andere opvatting, die voor het christelijk 
denken evenmin aanvaardbaar is. Kuyper stelt in zijn oudere werken de 
ontwikkeling van de staat voor als de groei van een plant: de staat, met 
al zijn rijkdom van gezinnen, zeden, gewoonten en rechtsgebruiken, heeft 
zich natuurlijkerwijze ontwikkeld uit zijn kiemcel, het huisgezin 5). 

Men kan er met reden aan twijfelen, of deze gedachtengang te ver
enigen is met die van de wezenlijke soevereiniteit in eigen kring van de 
~nderscheiden levensverbanden náást en tegenover de staat. De gedachte 
van de üpb'Ouw van de staat uit allerlei groepen en 'Organisaties, die dus 
delen van het staatsgeheel zouden zijn, is in ieder geval kwalijk te rijmen 
met die van de principiële zelfstandigheid van de eigen-geaarde levens-

5) Ons Program, blz. 140. 
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kringen, welke terecht door de antirevolutionairen met klem verdedigd 
pleegt te worden. Daarom zal o. i. ook de volksvertegenwoordiging, die 
immers als medewetgevend lichaam een orgaan van de staat is, niet samen
gesteld behoren te worden uit organisaties en groepen, die een wezenlijk 
ander, nI. niet-statelijk, karakter dragen. 

"Een wezenlijk organische volksvertegenwoordiging kan nimmer wor
den opgebouwd op de basis van het niet-staatkundig gezin en van de 
niet-staatkundige corporaties der maatschappij. Het is een verwarring van 
gezin, staat en maatschappij, die aan zulk een opvatting van het organisch 
kiesrecht ten grnndslag ligt." Aldus prof. Dooyeweerd in een belang
wekkende redevoering uit 1934, die later in druk is verschenen in de 
Almanak van het Studentencorps aan de V.U. (1935). 

Degenen, voor wie de lezing en herlezing van het beginselprogram 
-van onze partij geen dagelijkse bezigheid is, zouden geneigd zijn te ver
geten, dat dit program in artikel IX de eist stelt van een tweevoudige 
vertegenwoordiging des volks, "zowel in zijn politieke geestesstromingen 
als naar zijn 'J1UUl.tschappelijk leven". 

Dat er goede gronden zijn, de juistheid van dit verlangen - dat, 
voorzover wij hebben kunnen constateren, in onze partij in het geheel 
niet meer leeft - nader te bezien, lijkt ons door het voorafgaande aan
getoond. Wij juichen het dan ook toe, dat de commissie, belast met het 
ontwerpen van een herzien beginsel- en algemeen staatkundig program 
voor onze partij, in haar (op 22 juli 1955) uitgebracht rapport de inhoud 
van het bestaande artikel IX niet heeft overgenomen. Integendeel, zij 
adviseert dit artikel tezamen met enkele andere te vervangen door een 
geheel nieuw artikel VII, dat enerzijds de waarborging van de autonomie 
van gemeente en gewest als eis stelt en anderzijds de bewaring van de 
rechten der burgerij verzekerd wil zien - maar dat van een "maatschappe
lijke" volksvertegenwoordiging met geen woord meer rept 6). 

Moet de Eerste Kamer in haar huidige vorm behouden blijven? 
Op de achtergrond van de wens naar een corporatieve kamer staat zowel 

bij Kuyper als bij Oud de gedachte van de overbodigheid van de Eerste 
Kamer in haar huidige gestalte. De laatste zegt weliswaar, dat hij ge
neigd is te erkennen, "dat de Eerste Kamer als kamer van revisie nu en 
dan een heilzame functie vervult", maar een zo fundamentele hervorming 
van het hoge college, als door deze politicus wordt bepleit, komt in 
feite neer op het vervangen van de bestaande Eerste Kamer door een 
geheel ander orgaan. Wat dr. Kuyper betreft, zijn aanslag op de Eerste 
Kamer, de lont, die hij - in 1904, na de verwerping van de hoger-

6) De grondwetscommissie-Van Schaik wijdt in haar eindrapport (1954) twee 
alinea's aan het probleem. Daarin wijst zij een organisch samengestelde Eerste Kamer 
van de hand: "Voor de commissie staat het vast, dat ook de Eerste Kamer een poli
tieke, zij het dan indirecte, vertegenwoordiging van het Nederlandse volk dient te zijn. 
Een verkiezing door de verschillende maatschappelijke -groeperingen lijkt haar om die 
reden niet aangewezen. Daarenboven bevindt zich de functionele organisatie van onze 
maatschappij niet in zulk een ontwikkelingsstadium dat deze - zo ooit - thans reeds 
een basis voor een bevredigend kiesstelsel zou kunnen zijn" (blz. 50). Onder de 
17 minderheidsnota's, welke aan het rapport zijn toegevoegd, is er geen, waarin op dit 
punt van een andere opvatting wordt blijk gegeven. 
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onderwijswet - aanstak onder "het bolwerk van de Kroon", leeft nog 
in de herinnering voort. En in een Standaard-artikel van 5 december 1872 7

) 

had de antirevolutionaire leider al geschreven, dat de Eerste Kamer 
dreigde te worden "een oponthoud in de afdoening der wetgevende taak, 
zonder dat de vrucht van dit stelselmatig oponthoud waarneembaar wordt." 
In hetzelfde artikel gewaagde hij van de Eerste Kamer als van een "rem
schoen aan het rad, wiel schuif aan het wiel der Tweede Kamer". 

Het is de vraag, of Kuyper na de jarenlange ervaring, die sedertdien 
met de senaat is opgedaan, zijn oordeel zou hebben gehandhaafd. In dit 
verband heeft het wellicht betekenis, nog eens de argumenten te releveren, 
die prof. Anema bij de grondwetsherziening van 1922 voor het behoud 
van de Eerste Kamer naar voren bracht. In deze rede - zijn maiden
speech als senator - wijst Anema erop, dat de Eerste Kamer in de loop 
der jaren in aanzien is gestegen en zich al meer een eigen plaats heeft 
weten te veroveren, vanwaar heilzame invloed kon worden uitgeoefend, 
meest preventief, een enkele maal ook repressief. Anema staat niet aan 
de zijde van hen, die de Eerste Kamer pogen te maken tot een asyl 
voor individuele politici: zij moet haar bestaansgrond vinden in de aard 
van het partijleven zelf, niet daarbuiten. Metterdaad acht de spreker dit 
het geval. De aard van het partijwezen heeft tot gevolg, dat zich onder 
de vooraanstaande mannen bij elke partij twee verschillende typen ontwik
kelen: mannen van doorzicht en kracht, die al hun energie in dienst van 
het groepsleven stellen om de geestelijke grondslag van de groep tot 
nieuwe ontwikkeling te brengen en tot bron van nieuwe bezieling te 
·maken - Thorbecke, Schaepman, Kuyper, worden als voorbeelden ge
noemd, - en daarnaast een tweede type, gevormd door mannen, die zich 
eveneens vol toewijding aan het groepsleven geven, maar die tevens een 
diep besef hebben van het gevaar, dat overschatting der groepsidee mee
brengt en die er daarom toe neigen op het universele meer de nadruk te 
leggen. De mannen van het eerste type vormen samen de veer van het 
staatkundig uurwerk, die van het tweede type - Anema zelf behoort 
er ongetwijfeld toe! - de regulateur. Beide kanten van het partijleven 
vinden hun natuurlijke uiting in het tweekamerstelsel. De geestelijke 
stuwkracht in het staatkundig leven moet zich openbaren in de Tweede 
Kamer, de regulerende en matigende moet uitgaan van de Eerste. Hoe 
sterker het partijleven op de voorgond treedt, hoe onmisbaarder de functie 
van de Eerste Kamer wordt 8). Van betekenis is in dit verband ook, dat 
de grondwetscommissie-Van Schaik, in haar in 1954 verschenen rapport, 
niet tot opheffing van de Eerste Kamer adviseert. Zij meent, dat het 
tweekamerstelsel zich tot een wezenlijk bestanddeel van het Nederlandse 
staats'bestel heeft ontwikkeld, en dat bovendien de praktijk uitwijst, dat 
bij de wetgeving de Eerste Kamer een nuttige functie verricht. 

Maar wat te zeggen van de vertragende werking, die de Eerste Kamer 
op de wetgeving uitoefent? 

Het komt ons voor, dat aan dit argument tegen het behoud van de 
Eerste Kamer .niet al te veel gewicht behoeft te worden gehecht. Is snel 

7) Ook afgedrukt in Ons Program, blz. 430 e:v. 
S) Handelingen Eerste Kamer van 5 april 1922. Ook in Redevoeringen van mr. A. 

Anema, Haarlem, 1952, blz. 1 e.v. 
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ingrijpen door de overheid vereist, dan staan de regering daarvoor ge
woonlijk de nodige middelen wel ten dienste. Blijkt al in een bepaald 
geval de totstandkoming van een wettelijke maatregel urgent, dan zijn 
de kamers in de regel tot een vlugge afwerking alleszins in staat. \Vensen 
de beide kamers, of één ervan, aan zo'n spoedbehandeling niet mede te 
werken, dan blijkt daaruit in elk geval, dat er omtrent de urgentie geen 
communis opinio bestaat. 

Maar ook al zou een enkele maal bezwaar van de lange duur der behan
deling gegrond blijken, dan staat daar toch tegenover, dat het maken van 
wetten, die immers vaak diep in het leven van een groot aantal mensen 
ingrijpen, een zaak van zoveel gewicht is, dat men daarbij niet over ijs 
van één nacht behoort te gaan. Terecht stelt men aan de rechtsstaat de 
eis, dat met de belangen van de burgers uiterst behoedzaam wordt omge
gaan; uitspraken in rechtsgedingen kunnen daarom vrijwel altijd als 
het om kwesties van enig gewicht gaat aan het oordeel van een hogere 
instantie worden onderworpen. Maar waarom dan diezelfde zorgvuldig
heid niet in acht genomen waar het de wetgeving betreft? 

Een dubbele behandeling kan bovendien ook van praktische betekenis 
zijn voor het geval de Tweede Kamer, die met name in de begrotings
periode vaak overstelpt is met werk, niet die aandacht aan een wetsontwerp 
zou besteden, welke normaliter gewenst zou zijn. Dan zouden immers 
de senatoren het desbetreffende ontwerp extra goed kunnen bestuderen, 
zodat toch de verschillende aspecten hun verdiende belichting ontvangen. 

Een bijkomend voordeel van het twee-kamerstelsel - waarop door 
mr. C. J. Nierstrasz onlangs is gewezen (j) - is nog, dat in perioden waarin 
de Tweede Kamer niet vergadert, de Eerste Kamer als forum voor de 
regering kan dienen. En ook bedenke men, dat de Tweede Kamer ge
woonlijk een sterke politieke binding met het kabinet vertoont, tegen 
welk verschijnsel de Eerste Kamer enigermate als tegenwicht kan fun
geren. 

De wenselijkheid, de Eerste Kamer als politiek college te behouden, 
impliceert natuurlijk niet, dat aan haar werkwijze niets verbeterd zou 
kunnen worden. 

In zijn zoëven genoemd artikel constateert mr. Nierstrasz, dat be
langrijke aangelegenheden in de Tweede Kamer veelal zo uitputtend be
handeld worden, dat er daarna nog weinig belangrijks te schrijven of te 
zeggen overblijft. "Wanneer men de gewisselde stukken en de verslagen 
van de Eerste Kamer doorkijkt, zal men kunnen zien hoe vaak hetzelfde, 
zij het in andere bewoordingen, als reeds in de Tweede Kamer ter sprake 
is geweest, wordt herhaald, terwijl "nieuwe" opmerkingen meestal onbe
langrijkheden betreffen." 

Om in deze toestand verbetering te brengen, doet deze schrijver de 
suggestie, in het algemeen slechts die wetsontwerpen aan het oordeel 
van de Eerste Kamer te onderwerpen, die in de Tweede Kamer niet 
zonder hoofdelijke stemming of niet met een gekwalificeerde meerder
heid (bv. van twee derden) zijn aanvaard 10). Op deze regel zouden dan 

9) Nederlands Juristenblad van 29 maart 1958. 
10) Een overeenkomstige procedure was door dezelfde schrijver trouwens al eerder 

bepleit (nI. in het Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 22 nov. 1951). 

,-



OUDE EN NIEUWE DENKBEELDEN OVER HERVORMING DER EERSTE KAMER 177 

uitzonderingen kunnen worden gemaakt ten aanzien van wetsontwerpen, 
die uit zichzelf een "dubbele" behandeling wettigen, zoals de herziening 
van de grondwet. 

Geheel z.onder bedenking lijkt dit voorstel ons niet. Het gevolg van de 
aanbevolen methode kan immers zijn, dat over een aantal hoogst belang
rijke ontwerpen de Tweede Kamer in laatster instantie beslist, terwijl 
wellicht heel weinig ingrijpende voorstellen, waarover sommige kamer
leden echter anders denken dan de overigen, nog weer de gehele proce
dure aan de overzijde van het Binnenhof zouden moeten doorlopen. 
Ook lijkt het minder juist, dat één lid of althans een betrekkelijk klein 
aantal leden van de Tweede Kamer het in zijn macht heeft te beslissen 
over de vraag, of de Eerste Kamer al dan niet in de zaak gemengd zal 
worden. Dit brengt tevens met zich, dat de leden van de kamer van 
honderdvijftig zich minder vrij zullen voelen bij het uitbrengen van hun 
stem dan thans. Men zal immers bij het bepalen van zijn stem steeds 
geneigd zijn de wetenschap, dat men door tegenstemmen de Eerste Kamer 
aan het werk zet en de procedure ernstig vertraagt, in rekening te brengen. 
Het gevaar van onzuivere stemmingen wordt er dus door vergroot. 

Bij een eventuele uitwerking van het voorstel van mr. Nierstrasz zal 
men onder ogen moeten zien, wat het gevolg zal zijn van het vragen 
van de aantekening, dat men geacht wenst te worden tegen te hebben ge
stemd. Aannemende, dat deze aantekening niet met formeel tegenstemmen 
zou worden gelijkgesteld, en voorts dat de leden van de Tweede Kamer 
ook onder het nieuwe bestel precies zo zouden stemmen als thans het 
geval pleegt te zijn, zou het in ieder geval zo worden, dat de begrotings
ontwerpen als regel alleen in de Tweede Kamer behandeld worden. Dit 
zou dan ongetwijfeld het meest ingrijpende effect van de verandering zijn, 
en, naar onze mening, ook het meest wenselijke. 

Wij hebben er intussen niet veel vertrouwen in, dat dit gevolg ook 
werkelijk zou intreden. Men moet bv. rekening houden met de omstan
digheid, dat fracties, die .nu gewoon zijn van hun principiële bezwaren 
tegen ieder begrotingshoofdstuk als zodanig blijk te geven door het vragen 
van de bekende aantekening, onder het nieuwe bestel er prijs op zouden 
stellen formeel tegen te stemmen. 

Zouden bedoelde groepen dit, in het gunstigste geval, al niet bij alle 
hoofdstukken doen, dan kan men er toch zeker van zijn, dat zij bv. bij de 
begrotingen van oorlog en marine van hun recht om hoofdelijk te stemmen 
gebruik zouden maken. Men krijgt dus, naar het zich laat aanzien, of 
de toestand, dat alle of vrijwel alle begrotingshoofdstukken ook de kamer 
van vijfenzeventig moeten passeren, Of dat enkele - en waarschijnlijk 
jaarlijks dezelfde - hoofdstukken de eer van een dubbele behandeling 
krijgen. In het eerste geval blijft er van de praktische betekenis van het 
voorstel-Nierstrasz niet heel veel meer over; dat de tweede figuur bepaald 
weinig aantrekkelijk en elegant is, behoeft geen nader betoog. 

Deze laatste opmerkingen gelden alleen, indien het primaire voorstel 
van mr. Nierstrasz zou worden gerealiseerd, ni. dat alleen die ontwerpen 
naar de Eerste Kamer gaan, welke door de andere tak van de Staten
Generaai niet eenstemmig zijn aanvaard. Onze bezwaren gelden in mindere 
mate, indien een wetsontwerp slechts bij het niet-behalen van een ge
kwalificeerde meerderheid in de Tweede Kamer naar de senaat zou 
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worden gezonden. Maar ook dan blijft het de vraag, of het juist is de 
beslissing over het al dan niet behandelen in de Eerste Kamer in handen 
van de Tweede Kamer, in casu van een minderheid dier kamer, te 
leggen. 

N aar onze mening zou er veel voor te zeggen zijn, de behandeling van 
de afzonderlijke begrotingshoofdstukken bij uitsluiting aan de kamer van 
honderdvijftig toe te vertrouwen. De Eerste Kamer kan zich dan, afge
zien van een jaarlijks algemeen politiek debat naar aanleiding van de 
Troonrede, vooral op de zo gewichtige wetgevende arbeid concentreren; 
zij loopt minder kans in de neiging te vervallen tweede-kamertje te gaan 
spelen, en voor de regering zou het een aanzienlijke besparing van tijd en 
energie betekenen. Om dit te bereiken zou echter niet de weinig zekere 
methode van mr. Nierstrasz gevolgd moeten worden; verre de voor
keur verdient o. i. de koninklijke weg, die door de grondwetscommissie
Van Schaik in haar rapport van 1954 is aangewezen: zij adviseert in de 
grondwet voor te schrijven, dat de begrotingswetten in het algemeen 
zullen worden vastgelegd door de Koning tezamen met (alleen) de 
Tweede Kamer 11). 

De staatscommissie motiveert dit voornamelijk met het argument, dat 
de begrotingshoofdstukken uiterlijk aan het begin van het jaar, waarvoor 
zij moeten dienen, in het Staatsblad behoren te verschijnen. Bijzonder 
sterk klinkt dit niet, daar het wettelijk is toegestaan, dat de regering 
gedurende de eerste maanden van het begrotingsjaar tot een bepaalde limiet 
uitgaven doet vóórdat de begroting is goedgekeurd 12). Maar dit neemt niet 
weg, dat het voorstel zelf aantrekkelijk is. 

Niet iedereen denkt er intussen zo over. Onder anderen hebben de 
antirevolutionaire leden van de grondwetcommissie blijkens een minder
heidsnota hun stem tegen dit advies verheven. Het bezwaar van de minder
heid is vooral, dat de Eerste Kamer door het prijsgeven van de begrotings
behandeling het gewichtigste middel ter uitoefening van de controle op 
het regeringsbeleid zou verliezen, terwijl deze controlerende taak juist 
zo belangrijk is geworden nu in de huidige tijd grote delen van het over
heidsbeleid niet meer door een omstandige wettelijke regeling worden 
beheerst. 

Wij hebben de indruk, dat deze motivering meer van theoretische dan 
van praktische waarde is. Men herinnere zich de uitspraak van mr. Nier
strasz over de neiging tot herhaling, die in de Eerste Kamer aan de 
dag treedt. Daaruit valt op te maken, dat de controlerende arbeid van 
de senaat voor het grootste deel dezelfde punten betreft als reeds door 
de Tweede Kamer zijn besproken. Het argument van de minderheid zou 
bovendien veel aan kracht verliezen, indien de Tweede Kamer wat ruimer 
tijd had om de begroting af te handelen. Mr. J. Th. de Ruwe zegt in zijn 
dissertatie 13) beeldend, dat de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer 
meer een veldslag is tegen de tijd dan een gesprek met de regering. Al is 
deze kenschets gechargeerd, een element van juistheid schuilt er wel in. 

11) Blz. 48/49 van het eindrapport. Ook prof. Oud wil de begrotingsbehandeling aan 
de Tweede Kamer voorbehouden (Elseviers Weekblad van 25 jan. 1958). 

12) Art. 15 van de Comptabiliteitswet. 
13) De E.erste Kamer der Staten-Generaal (Nijmegen, 1957), blz. 158. 
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Zou echter de behandeling in de Eerste Kamer vervallen, dan kon haar 
grotere zuster het wat kalmer aandoen en althans een gedeelte van de 
tijd, die nu in de Eerste Kamer met de begroting heengaat, zelf aan die 
behandeling besteden. 

Overigens mag, bij alle kritiek op de overhaaste begrotingsdebatten in 
de Tweede Kamer, niet vergeten worden dat de voorbereidende, schrif
telijke, gedachtenwisseling, uitermate gedegen pleegt te zijn: de voor
lopige verslagen en in nog sterker mate de memories van antwoord, die 
op de belangrijke hoofdstukken betrekking hebben, zijn langzamerhand tot 
ware boekdelen uitgegroeid. En het plegen van mondeling overleg tussen 
de betrokken minister en kamercommissie na het wisselen van deze stukken 
komt meer en meer in zwang. 

In elk geval zal bij een nog grondiger begrotingsbehandeling in de 
Tweede Kamer, het recht van interpellatie en het vragenrecht o. i. vol
doende mogelijkheden bieden om aan de controlerende taak van de Eerste 
Kamer een wezenlijke inhoud te geven. De activiteiten van de senaat 
zouden daardoor bovendien aan levendigheid en puntigheid winnen, het
geen aan zijn populariteit slechts ten goede zou komen. En dan laten 
we nog maar buiten beschouwing de winst, die voor de ministers en staats
secretarissen met, hun ambtenaren aan een vereenvoudiging van de proce
dure is verbonden: voor hen kan de huidige gang van zaken moeilijk 
anders dan een kwelling des vleses en des geestes zijn. 

Al met al lijkt ons dus het voorstel van de staatscommissie-Van Schaik 
de overweging alleszins waárd. We schrijven dit niet zonder schroom, 
gezien de .namen van hen, die zich tegen dit advies hebben gekeerd. 
Maar onder de lange reeks van suggesties tot verbetering van de werk
wijze der kamer van vijfenzeventig - men leze er hoofdstuk IX van 
het boek van mr. De Ruwe op na -, komt dat van de staatscommissie 
onmiskenbaar' als een van de meest nuchtere, praktische en doeltreffende 
naar voren 14). 

In enkele woorden de hoofdgedachten van dit artikel samen"\\attend, 
zouden wij willen concluderen: 

De Eerste Kamer blijve, als een gewichtig element in ons staatsbestel, 
dat in de loop der jaren zijn waarde heeft bewezen, gehandhaafd. 

Een samenstelling op organische grondslag moet om redenen van prin
cipiële en praktische aard worden ontraden; zij blijve derhalve een poli
tieke vertegenwoordiging van het Nederlandse volk. 

Haar werkzaamheden dienen te worden geconcentreerd op het legisla
tieve vlak, waardoor zij beter zal beantwoorden aan haar eigenlijke be
stemming: "een tweede aanleg of instantie der wetgeving te zijn, om het 
besluit der andere Kamer op den toets van een nieuw, bezadigd, rijper 
en reeds voorgelicht onderzoek te brengen" 15). 

* 
14) Na het schrijven van onze beschouwing zijn in het Nederlands Juristenblad 

verschillende reacties op het artikel van mr. Nierstrasz gepubliceerd. De daarin bepleite 
denkbeelden hebben onze voorkeur voor het 'advies van de staatscommissie-Van Schaik 
niet kunnen verminderen. 

15) Aldus geeft Thorbecke, Aanteekening op de grondwet, I (2e uitgave) blz. 222, de 
bedoeling van de wetgever van 1815 weer. 
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DE NEDERLANDSE GELEIDE LOONPOLITIEK 
DOOR 

DR. W. ALBEDA 

1. Uitgamgspunt, de gedachte der soevereiniteit in eigen kring 
Wie zich ertoe zet, de Nederlandse loonpolitiek kritisch te beschouwen 

vanuit antirevolutionair gezichtspunt, doet er goed aan zich eerst reken
schap ervan te geven, wat dit gezichtspunt inhoudt. 

Ik meen dat men, zonder tekort te doen aan de maatschappijbeschou
wing, zoals die onder ons gemeengoed is, deze kan samenvatten in een 
klein aantal punten. 

1. Ieder beroep is een Goddelijk beroep, d. w. z. dat het roeping 
inhoudt, opdracht. Een opdracht houdt de gedachte van mandaat, van 
verantwoordelijkheid in. Het is een wezenskenmerk van de mens, dat 
hij verantwoordelijk is voor z'n daden en dat hij bevoegd is tot de 
daden, die uit z'n beroep, z'n positie voortvloeien. Een menselijk "beroep", 
dat geen menselijke verantwoordelijkheid, geen "bevoegdheden" met 
zich zou brengen, is in strijd met het mens-zijn. 

Er is zoveel verschil in roeping als er verschil in beroep en in positie 
is. Met de roeping wordt het mandaat, worden de bevoegdheden gegeven. 
Zo is er verschil in de bevoegdheden van werkgever en werknemer, 
overheid en onderdanen. De één kan de bevoegdheid hebben, de ander 
opdrachten te geven, maar die bevoegdheid wordt altijd beperkt door de 
opdracht van de gezagdrager en door de bevoegdheden van de onder
geschikte. Iedere ondergeschikte is als het ware omgeven door een sfeer, 
waarin hij fundamenteel onaantastbaar is. Het is niet w moeilijk in te 
zien, dat deze beschouwingswijze de grondslag vormt voor het beginsel 
der soevereiniteit in eigen kring. 

2. De antirevolutionair gaat er van uit dat de maatschappij een 
eigen structuur heeft of dat ze aan een structuur beantwoordt 1). Om 
goed te begrijpen wat er met dit woord structuur wordt bedoeld, kan 
men naar anologie wijzen op de structuur der dingen in de anorganische 
wereld. Iedere stof heeft een eigen structuur. Een zoutkristal heeft 
een eigen vorm, ieder metaal neemt, zodra de omstandigheden zich voor
doen, eveneens zijn eigen vorm aan. De stof is echter "star" aan deze 
structuur gebonden. Met andere woorden deze structuur komt tot stand 
onder de werking van natuurwetten, zonder menselijke tussenkomst. 
Juist op dit punt is er een fundamenteel verschil met het maatschappelijk 
structuur-begrip. De maatschappelijke structuur moet verwezenlijkt worden 
door het optreden van mensen, die er al of niet naar streven de juiste 
structuur te vinden. Een juiste structuur, d. w. z. een structuur, die de 
soevereiniteit in eigen kring van personen, instellingen en groepen intact 
houdt. Een verdere complicering van het vraagstuk der maatschappelijke 

1) Onder het woord structuur verstaan wij hier het bouwplan voor het geschapene, 
dat we onderscheiden van het geschapene als bouwwerk. Vgl. K. J. Popma, Inleiding 
tot de wijsbegeerte, Kampen 1956, blz. 9. 
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structuur kan worden gezien in de omstandigheid, dat deze voorwaarde 
verschillende implicaties heeft onder verschillende omstandigheden. 

Er bestaat geen eenvoudig criterium, waaruit kan worden afgeleid, 
dat een bepaald orgaan (de staat, een organisatie) zijn bevoegdheden 
overschrijdt. Het is dan ook onmogelijk om een "blauwdruk" te maken 
van de ideale maatschappij. De gedachte, dat het mogelijk zou zijn, 
op grond van het menselijk denken een geheel nieuwe maatschappij op 
te zetten, is een overschatting van het menselijk kunnen en leidt dan ook 
altijd tot wanorde of aperte dwang. 

3. Het is onbelangrijk te weten hoe de maatschappij er over 50 of 
100 jaar zal moeten uitzien. Belangrijk is wel, dat iedere stap, die gedaan 
wordt in de richting van een verandering van de maatschappelijke 
structuur, er een is, die verantwoord is, naar elk van de volgende gezichts
punten: naastenliefde, gerechtigheid, gemeenschap, doelmatigheid, cultu
rele vooruitgang. 

Professor Van der Kooy 2) wijst erop, dat het hanteren van deze 
gezichtspunten met zich medebrengt, dat er speelruimte moet over
blijven voor vrijwillige beslissingen der economische subjecten in verband 
met hun strikt persoonlijke opvattingen over menselijke waardigheid. 

Bij zijn economisch handelen moet de enkeling in de gelegenheid zijn 
zich behalve in zijn belangen ook in die van de medemens te verdiepen. 
"Centrale regeling van het economisch leven door de overheid vermindert 
het aantal persoonlijke contacten tussen de mensen en perkt de marge 
voor eigen beslissingen drastisch in." Ook het optreden van georganiseerde 
groepen (noodzakelijk om te voorkomen dat de overheid te veel centraal zal 
regelen) kan ertoe leiden, dat in onderling overleg tussen organisaties 
zodanig gedetailleerde regelingen worden geschapen, dat van de vrijheid 
van de enkeling slechts een schim overblijft. 

Van het optreden der marktpartijen onder volledige mededinging 
geldt, dat mensen alléén maar commercieel zijn ingesteld, met andere 
woorden: hun handelen alléén toetsen aan de doelmatigheid. 

Wij komen zodoende te pleiten voor een maatschappij, die op ruil
verkeer berust, waar de individuele economische subjecten niet door een 
moordende concurrentie worden getiranniseerd, en waar de georganiseerde 
groepen niet zo ver gaan in de regeling van hun onderlinge betrekkingen, 
dat de enkeling toch nog beroofd wordt van de mogelijkheid zich te 
ontplooien 3). 

Il. Het huidige stelsel vam loonvorming inl N ederlawi 
De geleide loonpolitiek van na 1945 was een kind van de nood. Als 

doeleinden, die men door dit systeem wilde bereiken, kan men noemen: 
1. Het voorkomen van het te zeer achterblijven van met name de 

minst geschoolde werknemers bij de strijd om de rechtvaardige verdeling 
van de armoede. Voor elke van de vijf gemeenteklassen werd een 
"sociaal minimum" vastgesteld, dat uitgangspunt zou zijn voor de loon
opbouw. 

2) Zie zijn boek Welvaart en Gerechtigheid, blz. 52. 
3) A. w. blz. 66. 
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2. Het voorkomen van een loon- en prijsinflatie. Het opdrijven van 
de lonen in alle bedrijfstakken maakt het voor de ondernemer gemakkelijk 
om de loonsverhogingen geheel "door te berekenen" in de prijzen. De 
opeenvolgende loon- en prijsverhogingen zouden licht tot de zo gevreesde 
inflatiespiraal aanleiding kunnen geven. 

Door de totale loonsom binnen de perken te houden, kon bovendien 
het streven naar meer export verder worden geruggesteund, terwijl een 
hoger percentage van het nationale inkomen voor investering in nieuwe 
fabrieken en installaties kon worden aangewend. 

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 vormde het wet
telijke kader voor dit nieuwe stelsel van loonvorming. De artikelen 12 tot 
en met 16 van dit besluit bepalen immers dat: 

het College van Rijksbemiddelaars, op verzoek van werkgevers- en 
werknemersorganisaties of uit eigen beweging, een regeling van lonen 
en arbeidsvoorwaaf'den van werknemers bindend kan opleggen (art. 12), 

nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten en wijzigingen van bestaande 
collectieve arbeidsovereenkomsten de goedkeuring van het College be
hoeven (art. 14), 

de bevoegdheden, die ingevolge de Wet op het algemeen verbindend 
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids
overeenkomsten aan de Minister van Sociale Zaken toekwamen, voort
aan door het College zullen worden uitgeoefend (art. 15), 

het College, binnen het kader van door de Minister te geven alge
mene aanwijzingen, richtlijnen voor de regeling van lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden kan vaststellen. 

en ten slotte bepaalt artikel 19, dat het College, alvorens een be
slissing krachtens de artikelen 12, 14, 15 en 16 te nemen, het advies 
inwint van de Stichting van de Arbeid. 

Rondom dit geraamte van regels heeft het samenspel van College en 
Stichting met vindingrijke vakbondbestuurders, die uit iedere richtlijn 
trachtten te halen wat er te halen was, geleid tot het ontstaan van een 
breed net van spelregels, die nageleefd moeten worden om een c. a. o. 
goedgekeurd te krijgen. 

De praktijk vroeg steeds verdergaande verfijning van het stelsel van 
richtlijnen. Ging men aanvankelijk uit van een drietallooncijfers voor 
geschoolden, geoefenden en ongeschoolden, in elk der vijf gemeenteklassen, 
om deze richtlijn in het bedrijfsleven toe te passen bleek het gebruik 
van een genormaliseerde methode van werkclassificatie noodzakelijk. 
Door de functies, gewaardeerd in punten-aantallen, in een grafiek te 
stellen tegenover de looncijfers, bleek het mogelijk te werken met een 
loonlijn, waarbij door interpolatie bij ieder puntental een functieloon 
gevonden kon worden. 

Maar met de vaststelling van functielonen kon niet worden volstaan. 
In vele bedrijven werd in tarief gewerkt, en in het kader van het 
algemene streven naar verhoging van de produktiviteit bleek het gewenst 
deze tariefstelsels verder ingang te doen vinden. Het is duidelijk 
dat een tariefsysteem, dat op basis van onderlinge afspraak binnen 
de bedrijven tot stand komt, de mogelijkheid geeft te ontsnappen aan 
de greep van de geleide loonpolitiek. Hierdoor werd de zo gewenste 
produktiviteitsbevordering niet altijd bereikt. Bovendien kon dit ertoe 
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leiden dat de looninflatie toch ongewild doorgang vond. Daarom werd 
de invoering van tariefsystemen gebonden aan voorwaarden. Slechts 
wanneer aan de eis van objectiviteit door "wetenschappelijke" be
paling is voldaan, kan het College er goedkeuring aan hechten, dat het 
inkomen door tariefbeloning het functieloon in belangrijke mate over
schrijdt. Door gebruikmaking van een systeem van merit-rating kan 
ook voor al'beid, die zich voor tarifiëring niet leent, een prikkel tot in
spanning in de beloning en daarmee een verhoging boven het "naakte 
uurloon" worden verkregen. 

De strikte beheersing van de z.g. primaire arbeidsvoorwaarden 
(loon- en prestatietoeslagen) bleek onvoldoende te zijn. Door het in
voeren van kledingtoeslagen, reisgelden, reisurenvergoeding e.d., kan 
de loonpolitiek worden ontdoken, vandaar dat ook deze z.g. secundaire 
arbeidsvoorwaarden aan meer nauwkeurige regels werden onderworpen. 

Loonsverhoging kon zo lang dit stelsel in werking was alleen plaats 
vinden door een verlegging van de richtlijn, wat dus een algemene 
loonsverhoging met zich bracht. Op twee wijzen kon dit geschieden: 

Ie. doordat de verhoging van de richtlijn een gevolg was van een be
schikking van het College van Rijksbemiddelaars, dat alle lonen verhoogd 
moesten worden; 

2e. dat er een algemene vergunning kwam om de lonen te verhogen. 
Het resultaat was vrijwel steeds hetzelfde: een algemene loonronde. 

Buiten de algemene loonronden om konden lonen verhoogd worden 
door de invoering van werkclassificatie, waardoor een betere aanpassing 
van de lonen aan de "loonlijn" kon worden verkregen, of door de in
voering van tarifiëring, prestatietoeslagen, merit-rating, of door andere 
toeslagen. We zien dan ook door de jaren heen het loonpeil iets meer 
stijgen dan de officiële percentages aangeven. 

lIl. De argumenten, welke voor handlw:ving der geleide loonpolitiek 
naar voren worden gebracht 

Ter verdediging van de geleide loonpolitiek worden doorgaans zeer 
praktische argumenten naar voren gebracht. Men kan zelfs een zekere 
vrees constateren vanuit een bepaalde maatschappij beschouwing het vraag
stuk te benaderen. 

"Men kan", aldus de heer Nederhorst 4) op 27 februari 1958 in de 
Gemeenschappelijke Vergadering der E.G.K.S., "niet zeggen, dat de 
gebonden loonpolitiek een socialistisch programmapunt is. Een socialis
tisch programmapunt is, dat de verschillen in lonen en inkomsten wor
den verkleind, dat daardoor de sociale rechtvaardigheid wordt betracht, 
maar ten aanzien van de wijze van verwerkelijking daarvan mag men 
toch de vrijheid hebben om, rekening houdende met de situatie in elk 
land, met de historische verhoudingen, met de mentaliteit van de be
volking en die van de arbeiders, een eigen systeem te kiezen." Het is 
dus belangrijk, dat verantwoorde rechtvaardige loonverhoudingen tot 
stand komen, of dit in vrijheid of via centrale leiding geschiedt hangt 
van de omstandigheden af. 

Inmiddels lijkt het mij moeilijk te ontkennen, dat voor de socialist 

4) Handelingen van de gemeenschappelijke vergadering, maart 1958, nr. 37, blz. 382. 
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centraal geleide loonvorming wonderwel past in zijn systeem. Zeer 
duidelijk komt dit naar voren in Wenkend Perspectief 5). In dit rapport 
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen komt duidelijk naar 
voren, dat de centraal geleide loonpolitiek een onderdeel behoort te 
vormen van de verdelingspolitiek. Deze verdelingspolitiek heeft als doel 
"een zo rechtvaardig mogelijke verhouding tussen de verschillende in
komens en vermogens tot stand te brengen" 6). Men pleit voor een 
"zekere planning of programmering van de verdelingspolitiek als onder
deel van een meer algemene economische planning". Een "gecoördi
neerde, vooruitziende verdelingspolitiek" maakt het nodig dat voor iedere 
maatschappelijke groep, en dus niet alleen voor de loontrekkenden, 
een bepaald budget als doel gesteld wordt. Om deze budgetten op te 
stellen kan men gebruik maken van z.g. normatieve budgetten (die in
zicht geven in de "redelijk te achten behoeftevoorziening voor de ge
middelde persoon van een bepaalde groep"), beroepskostenbudgetten, de 
methode van inkomensvergelijking (zoals dit reeds geschiedt ten aan
zien van artsen en tandartsen, voor wie de ziekenfondsen pogen een 
"redelijk inkomen" te becijferen en ten aanzien van de landbouwers 
voor wie men ook een "redelijk inkomen" berekent, in het kader van 
de prijscalculatie) en de werkclassificatie (zoals wij boven zagen is deze 
methode één der grondslagen van de loonpolitiek). 

De loonpolitiek, de fiscale politiek, het prijsbeleid, de pachtpolitiek, 
de huurpolitiek, de rentepolitiek, de middenstandspolitiek, de onderwijs
politiek, de sociale verzekeringswetgeving, al deze onderdelen van de 
regeringspolitiek zullen moeten samenwerken om de idealen met betrek
king tot de inkomens- en vermogensverdeling te verwezenlijken. 

Wie de centraal geleide loonpo-litiek wil beoordelen, doet er goed aan, 
niet de argumenten die er vóór aangevoerd worden elk voor zich te 
beschouwen, maar ze alle te zien tegen deze achtergrond. Het is een 
onderdeel van een socialistisch program. Met dit in gedachten volgen 
we enkele van de argumenten. 

1. V eelal wordt bij de verdediging van de centraal geleide loon
politiek uitgegaan van de theorie der looninflatie. Men zet dan uiteen, 
dat onder volledige werkgelegenheid de vakverenigingen kans zullen 
zien om overal de lonen zo op te drijven, dat een inflatie het gevolg is 7). 

Een vergelijking van de prijsontwikkeling in de Westerse landen leert 
echter: 

dat Nederland, dat de meest straffe loonbeheersing volgde aan deze 
zijde van het IJzeren Gordijn, niet het land was met de geringste inflatie 
in West-Europa; 

dat landen met betrekkelijk weinig inflatie, zoals bv. Zwitserland, 
of met even veel inflatie als Nederland, zoals Groot-Brittannië, vaak in 
't geheel geen loonbeheersing hebben; 

dat het daarom onaannemelijk is dat de eisen der vakverenigingen 

5) Wenkend Perspectief, Studie over de inkomens- en vermogensverdeling, Amster
dam 1957. 

6) A. w. blz. 50. 
7) Een interessant literatuur-overzicht geeft J. W. de Pous, Enkele aspecten van 

de loonpolitiek bij volledige werkgelegenheid, Haarlem 1953. 
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de enige oorsprong vormen van inflatie 8), maar dat veel meer het hoge 
uitgaven-peil van overheid en bedrijfsleven sinds de oorlog hiervoor aan
sprakelijk is. 

2. Weinig deskundigen zullen ontkennen, dat op z'n tijd te hoge 
looneisen wel eens tot inflatie kunnen leiden. Het zou echter van kort
zichtigheid getuigen, wanneer men aan de centraal geleide loonpolitiek 
zou. vasthouden alleen maar om inflatie te voorkomen. 

Prof. Levenbach heeft dan ook, in antwoord op een Zweedse aanval, 
die van de veronderstelling uitging, dat inflatiemijding het enige motief 
was voor de Nederlandse politiek, uiteengezet dat het hierom niet in de 
eerste plaats gaat. De centraal geleide loonpolitiek, zegt hij, had niet 
tot doel het prijzensysteem te verlaten. Het ging alléén om de belang
rijke prijs, die het loon is, vast te stellen door tot nu toe onbekende 
procedures en instellingen, die alle het verlangen naar samenwerking, het 
ontzien van anderen, weerspiegelen en die bovenal het algemene welzijn 
op het oog hebben, in onderscheid van de vooroorlogse instellingen, 
die het eigen belang en het niet-ontzien van de ander tot oogmerk 
hadden. 

De geleide loonpolitiek kon daarom zijns inziens ook alleen gevoerd 
worden, doordat de houding van alle deelnemers aan het economisch 
proces op beslissende wijze door de oorlog veranderd werd: men was 
bereid beperkingen te aanvaarden ten algemenen nutte 9). 

Deze gedachtengang steunt op de overtuiging, dat loonvorming in vrij
heid altijd moet leiden tot onrechtvaardigheden. De omstandigheid, dat 
ons land met echte vrije loonvorming eigenlijk weinig anders dan 
slechte ervaringen had sinds 1930, is hieraan niet vreemd. De meeste 
werknemers herinneren zich immers slechts vrije loonvorming in de 
depressie. Geleide loonpolitiek kennen wij slechts bij gunstige con
junctuur. Bepaalde groepen werknemers krijgen in een "vrij systeem" 
te veel, anderen te weinig. Weliswaar profiteert de werknemer, bij 
vrijheid om de lonen per onderneming vast te stellen, van de goede 
economische positie van zijn werkgever, maar een ander blijft daarvan 
dan verstoken. Dit leidt maar tot ontevredenheid, sociale onrust en tot 
een wisselend inkomen 1.0), waarbij de werknemer niet is gebaat. Men 
wijst in dit verband wel op de grote mate van sociale rust die Neder
land sinds 1945 gekend heeft. 

N u is sociale rust inderdaad een groot goed. Opgemerkt moet worden, 
dat onze sociale rust in zekere zin gedwongen is geweest. Immers 
maakte het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen eigenlijk iedere 
staking om loonsverhoging met één slag tot een politieke, immers tegen 
de staat gerichte, staking, iets waartoe een bonafide vakorganisatie 
zich niet snel zal laten verleiden. Daarbij komt, dat ook de apathie 

8) Zie W. A. Morton, Trade Unionism, full employment and inflation, in de Ameri
can Economie Review, vol. XLI, nr. 3, blz. 13. 

9) Prof. Levenbach schreef een artikel "Lönebildningen in Holland" in het Svensk 
Sparbankstidskrift van februari 1957. Hierop reageerde dr. Sven Rijdenfelt. Hierboven 
is het verweer van prof. Levenbach weergegeven. Prof. Levenbach was zo goed mij 
de Engelse vertaling van de drie artikelen toe te zenden. 

10) Dr. C. De Galan, De invloed van de vakvereniging op loonshoogte en werkge
legenheid, Leiden 1958, blz. 163. 
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van de leden 11), die door de geleide loonpolitiek zeer zeker versterkt 
is, bij de sociale rust een rol heeft gespeeld. 

Ook wanneer de vrijheid hersteld is in de mate die mij voor ogen 
zweeft blijkt verder de onderhandelingseenheid voor de c.a.o zó groot 
(doorgaans een bedrijfstak) dat een staking en een uitsluiting een zó 
kostbare aangelegenheid is, dat men zich wel zal bedenken om daartoe 
over te gaan. Landen met. veel arbeidsonrust zijn doorgaans landen met 
een kleine onderhandelingseenheid (bv. Frankrijk, België, U.S.A., etc.). 

Tenslotte moet gesteld worden, dat bevoogding van het bedrijfsleven 
een te hoge prijs is voor de arbeidsvrede. 

3. De centrale leiding geeft de mogelijkheid om het loonniveau nauw
keurig af te stemmen op de (macro) economische toestand. Men kan 
rekening houden met de ruilvoet, met de betalingsbalans, streven naar 
bevordering der produktiviteit door wetenschappelijke loonstelsels voor 
te schrijven, en door de loonshoogte "prikkelend" vast te stellen, en men 
heeft in het algemeen zodoende een machtig middel in handen om leiding 
te geven aan het economisch leven. Men vergete echter niet hoe moeilijk 
het is, te bepalen hoeveel loonsverhoging de nationale economie precies 
kan dragen. De ervaring van 1956 is nogal leerzaam in dit opzicht. 

De geleide loonpolitiek wordt in dit verband vaak ook aangeprezen, 
omdat zij de ondernemingen de ruimte laat voor de financiering van nieuwe 
investeringen uit de winst. 

Dit argument overschat de mogelijkheid, die er voor vakverenigingen 
en individuele werknemers is, om overal de winst van de ondernemingen 
"af te romen" (voorstanders van de geleide loonpolitiek schijnen weleens 
te vergeten, dat er ook nog werkgevers zijn I). 

Al werpt prof. Levenbach de gedachte, dat het inflatiespook N eder
land afhoudt van meer vrijheid ten aanzien van de loonvorming, ver van 
zich, niet ontkend kan worden dat - zonder dit dreigement - de geleide 
loonpolitiek reeds lang verlaten zou zijn, wegens de vele bezwaren die er 
aan verbonden zijn. 

IV. De bezwaren tegen de centr(J)(J[ geleide loonpolitiek 
Evenzeer als de argumentatie vóór de centraal geleide loonpolitiek 

onderdeel is van een program, behoort het verzet er tegen onderdeel te 
zijn van een breder program. Voor mij ligt dit program besloten in de 
eerste paragraaf. Alle praktische bezwaren hebben slechts betekenis indien 
en voor zover zij hieruit voortvloeien, dat de centraal geleide loonpolitiek 
"een machtsusurpatie door de statelijke overheid ten aanzien van de 
loonvorming is en ten koste gaat van de vrije zelfstandige burger" 12). 

Deze bezwaren zijn op twee grondfouten terug te voeren. In de eerste 
plaats kan gewezen worden op de te grote invloed van de overheid, in de 
tweede plaats op het centralistisch karakter van de loonpolitiek. 

ad 1. Wie de in de tweede paragraaf van dit artikel genoemde arti
kelen van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen bestudeert, 

11) Zie dr. De Galan, a. w. en mijn dissertatie De rol van de vakbeweging in de 
moderne maatschappij, Hoorn 1957, blz. 49. 

12) Aldus drs. C. P. Hazenbosch in de gemeenschappelijke vergadering der E.G.K.S. 
op 26 februari 1958. (Handelingen, maart 1958, nr. 36). 
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wordt geschokt door de bijna dictatoriale bevoegdheden, welke hierbij 
aan het College van Rijksbemiddelaars worden gegeven. Men kan aan 
prof. Levenbach 13) toegeven, dat het systeem niet zo dictatoriaal is als het 
lijkt. Daar is de verplichting advies te vragen aan de Stichting van de 
Arbeid. Hoewel er bij tijd en wijle meningsverschillen geweest zijn kan 
men het doorgaans wel eens worden. Daar is het samenspel van vakorga
nisaties en vakcentralen, enz. 

Toch staat het vast dat de vakorganisaties in de bedrijfstakken de 
laatste zeggenschap over de loonshoogte ontnomen is. Niet alleen de mate 
van loonsverhoging, maar ook de indeling der beroepen, de wijze van 
tariefstelling enz., wordt in feite aan de organisaties in de bedrijfstakken 
opgelegd. Ook al geschiedt dit in een proces van langdurige discussies 
teneinde elkaar over en weer te overreden, al hebben dus de vakvereni
gingen van werkgevers en werknemers medezeggenschap, zij hebben geen 
medebeslissingsrecht. Niet ten onrechte kan dr. De Galan opmerken: 
"weliswaar wordt nog steeds in de vakraden bedrijfstaksgewijs overleg 
gepleegd, maar het onderwerp van dit overleg is overwegend van tech
nische aard en heeft met de bepaling van de loonshoogte alleen aanvullend 
te maken". Vakverenigingen van werkgevers en werknemers, die met een 
initiatief komen, dat niet geheel past in het beproefde schema, hebben 
maanden, ja jaren, nodig om het College, de minister en de regering te 
overtuigen! 

Voor de vakcentralen ligt dit anders. Zij voeren het overleg met de 
werkgeverscentralen, dat aan algemene loonsverhogingen vooraf gaat. Zij 
kunnen via de Stichting van de Arbeid samen met de werkgeverscentralen 
het beleid van het College van Rijksbemiddelaars in sterke mate beïnvloe
den. Er is echter geen twijfel aan of in beide gevallen worden ten eerste 
de onderhandelingen beïnvloed door de komende beslissing en mag ten 
tweede de invloed van het grote deskundige apparaat van de minister van 
Sociale Zaken, het Centraal Planbureau, etc. niet worden onderschat 14). 

Is het zo vreemd dat dr. De Galan 15) zich afvraagt "of de positie 
van de arbeiders sterk zou zijn gewijzigd, indien geen vakverenigingen 
en uiteraard ook geen werkgeversverenigingen in Nederland na 1945 
zouden hebben bestaan". Hij overdrijft sterk. Maar het is veelzeggend, dat 
de vraag gesteld kon worden. "De wezenlijke taak van de vakcentrale 
- gaat dr. De Galan voort - lijkt mij de verklarende te zijn; zij omvat 
het uitleggen van maatregelen aan de leden". Het is dan ook moeilijk te 
begrijpen, dat een vakvereniging, die zichzelf respecteert, zoals het N.V.V., 
deze geleide loonpolitiek van harte aanvaardt 16). Ideologische overwegin
gen moeten hierbij wel een zeer belangrijke rol spelen. 

ad 2. De Nederlandse loonpolitiek is centralistisch. Deze stelling be
hoeft na het voorgaande nauwelijks toelichting. De ruimte voor initiatieven 
op het niveau van onderneming en bedrijfstakken is zeer gering. De econo-

13) Men zie zijn bekende lezing voor de London School of Economics Collective 
Bargaining and Government Wage Regulation in the Netherlands (Modern Law 
Review, London, oktober 1953) en zijn bovengenoemde artikelen. 

14) Zie de opmerking van dr. Van Dierendonck in De Economist van juli/augustus 
1956, blz. 582. 

15) Zie zijn meer aangehaald werk. 
16) Het N.V.V. vormt een uitzondering, ook in het Internationaal Verbond van 

V rij eVakverenigingen. 
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mische toestand van de afzonderlijke ondernemingen mag in het algemeen 
geen invloed uitoefenen op de loonshoogte. Slechts bij de z.g. winstdelings~ 
regelingen is er de mogelijkheid, dat werknemers mee profiteren van een 
gunstig bedrijfsresultaat. Jarenlang is er uitdrukkelijk naar gestreefd, voor 

. - blijkens het genormaliseerd systeem van werkclassificatie - gelijk ge~ 
waardeerde functies, ongeacht bedrijfstak en onderneming, een zelfde be~ 
loning vast te stellen. Slechts bij de laatste loonronde, van 1956, werd van 
dit beginsel afstand gedaan, al geschiedde dit onder zulke ongunstige om~ 
standigheden en op zo halfhartige wijze, dat hiervan zeer weinig terecht 
kwam! 

En de loonshoogte èn de indeling der functies èn de loonafstand tussen 
de functies worden vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van het 
College. Men kan in dit verband rustig van een Procrustesbed spreken. 

Natuurlijk zagen vindingrijke vakbondsbestuurders wel kans met name 
ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden, hier en daar iets extra's 
"in de wacht te slepen". Bovendien dwingt de gevarieerdheid van het 
bedrijfsleven wel tot enige differentiatie. Maar het streven naar uniformi~ 
teit van beloning en beloningsmethoden kan niet over het hoofd worden 
gezien. 

Het fundamentele bezwaar, dat uit economisch oogpunt tegen de "hori~ 
zontale nivellering" ten aanzien van de lonen in verschillende bedrijfs
takken en ondernemingen, die zodoende tot stand komt, kan worden inge~ 
bracht, heeft prof. dr. D. B. J. Schouten voortreffelijk onder woorden 
gebracht. Inderdaad wordt het algemeen belang meer gediend, "wanneer 
iedereen er zich van bewust is, dat hij moet trachten van werkkring te 
veranderen, indien hij elders meer kan verdienen, dan wannee'r iedereen 
reeds tevreden is, als hij maar niet minder verdient dan z'n vakge~ 
.noten" 17). 

v. Naar vrijere loonvorming? 
In 1956 is in principe door de regering de gedachte aanvaard, dat er 

in tweeërlei zin meer vrijheid zou komen in de loonvorming: 
er zou ruimte komen voor "differentiatie" tussen de bedrijfstakken 

(niet tussen ondernemingen), 
de taak van het College van Rijksbemiddelaars zal worden overgedragen 

aan een "Loonraad" (een commissie uit de S.E.R.). 
Het is tekenend, dat zelfs deze zeer bescheiden aanloop tot meer vrijheid, 

in het socialistische kamp, maar ook daarbuiten, tot grote zorgen aanleiding 
bleek te geven. 

Het is overigens aan weinig twijfel onderhevig of de in de eerste para~ 
graaf bedoelde richtinggevende gedachten vragen om een meer fundamen~ 
tele wijziging van het loonstelsel! 

Het ware al te gemakkelijk, zonder meer te besluiten, dat teruggekeerd 
moet worden naar de vooroorlogse praktijk, waarin volstaan werd met 
het verbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten, die een 
minimum voorschrijven, dat in principe overschreden mag worden. 

Een realistische aanpak brengt met zich mede, dat bij de terugkeer naar 

:1'7) "Enkele beschouwingen over loon-, winst- en prijsvorming" in Economie, jaar
gang 19, blz. 289. 
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vrijheid geleidelijkheid wordt toegepast. Bovendien blijkt uit het voor
gaande dat aan onbeperkte vrijheid van loonvorming bezwaren kunnen 
zijn verbonden. 

In een toestand van volledige werkgelegenheid is het denkbaar, dat in 
de progressieve bedrijfstakken (met een sterke produktiviteitsstijging en/of 
een groeiende behoefte aan personeel) loonsverhogingen kunnen worden 
afgedwongen, die, wanneer ze navolging vinden in het overige bedrijfs
leven, tot een looninflatie kunnen leiden. In een tijd van dalende conjunc
tuur is het denkbaar, dat door een onbeheerste beweging in omgekeerde 
zin een deflatiebeweging inzet. 

Het te sterk "voorlopen" van bepaalde bedrijfstakken moet in het alge
meen evenzeer worden tegengegaan als het te ver achterblijven. 

Er van uitgaande, dat de bovenvermelde wijzigingen de eerste stap 
vormen naar de vrijere loonvorming, kunnen we ons vervolgens afvragen 
via welke etappen de vrijheid kan worden hersteld en welke remmen we 
op de loonvorming zouden willen handhaven. 

a. De eerstvolgende logische stap naar meer vrijheid lijkt mij het ge
leidelijk herstellen van de mogelijkheid om per onderneming meer loon 
te betalen dan de c.a.o. voorschrijft. Men kan per bedrijfstak bezien of het 
gewenst is deze mogelijkheid te clausuleren. Men zou bv. "loonopdrijving" 
(d.w.z. het samenspannen van werknemers bij bepaalde ondernemingen of 
in bepaalde plaatsen teneinde meer loon te vragen dan de c.a.o. aangeeft), 
kunnen verbieden, of voorwaarden kunnen stellen aan afwijkingen in 
gunstige zin ten aanzien van de produktiviteit, enz. 

b. De tweede stap, die gedaan zal moeten worden, ligt hierin, dat 
overwogen moet worden onder welke voorwaarden de differentiatie "van 
bovenaf", die er bedrijfstaksgewijze is, omgezet kan worden in een diffe
rentiatie "van onderop". Het is immers zo, dat in het regeringsvoorstel 
van 1956 de Loonraad (c.q. het College) uitmaakt onder welke voorwaarden 
een bedrijfstak meer krijgt dan andere, en in laatste instantie ook, welke 
bedrijfstakken vóór en welke achter komen te liggen. Het kenmerkende 
van dit systeem is mijns inziens dat de differentiatie hier gezien wordt 
als eerste doelstelling, terwijl de vrijheid er nauwelijks door wordt bevor
derd. Voor ons is differentiatie eigenlijk van secundaire betekenis. Het gaat 
ons bovenal om de vrijheid. 

Tweeërlei maatregelen zijn nodig om de "differentiatie van bovenaf" 
om te zetten in een "differentiatie van onderop". In de eerste plaats moet 
de taak van de Loonraad (c.q. het College) in plaats van dirigerend corri
gerend ot toezichthoudend worden. In de tweede plaats moet de zeggen
schap over de uiteindelijke loonshoogte opnieuw gebracht worden waar zij 
hoort, ni. bij de partijen, die de c.a.o. sluiten. 

De omvorming van de Loonraad (c.q. het College) kan in twee stadia 
geschieden. 

1. De Loonraad behoudt de bevoegdheid om de in de c.a.o. genoemde 
lonen te veranderen (en zonodig loonregelingen op te leggen), maar be
perkt zich tot de controle van bepaalde "strategische" bedrijfstakken (zie 
onder). 

2. De Loonraad blijft bestaan, maar behoudt alleen adviserende be
voegdheden. 

Parallel aan deze beide stadia" voor de Loonraad komen er in mijn 
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gedachtengang twee stadia ten aanzien van de bedrijfstaksgewijze vrijheid. 
Vrijheid is slechts mogelijk, wanneer de partijen hun verantwoorde

lijkheid kunnen en vooral willen dragen. Het is dus zaak in de tijd die 
nodig is om van de huidige geleide loonpolitiek over te gaan naar de 
'door mij voorgestelde vrije loonvorming, te zoeken naar wegen om de 
partijen wederom te "wennen" aan hun verantwoordelijkheid. 

In een vorige paragraaf sprak ik over de wenselijkheid de loon
beweging in de verschillende bedrijfstakken te coördineren. Is er reden 
om aan te nemen, dat deze coördinatie er ook zou kunnen komen zonder 
centrale leiding? Inderdaad. Er is een duidelijk te constateren neiging 
tot het gelijktrekken van de lonen in de verschillende bedrijfstakken, en 
wel in tweeërlei zin. Van deze twee tendenties zou ik in de twee hier
bovengenoemde stadia gebruik willen maken. 

ad. 1. Onder een stelsel van vrije loonvorming is er een duidelijk 
onderscheid te constateren tussen bedrijfstakken die voorgaan en andere 
die volgen. De grote metaalnijverheid en de bouwnijverheid hebben beide 
een neiging om baanbrekers te zijn. Wanneer in deze bedrijfstakken een 
loonsverhoging bereikt is, is er een groot aantal bedrijfstakken dat het 
voorbeeld volgt. De vakverenigingen gebruiken immers het bereikte 
elders als argument tegenover de werkgeversorganisaties. Deze laatste 
zijn hiervoor niet ongevoelig, omdat ze niet de kans willen lopen, niet 
genoeg werkkrachten te kunnen aantrekken. De zo vele malen ten tonele 
gevoerde "magneetwerking" en "repercussies" zijn er de bewijzen van 
dat deze tendentie ook thans nog in sterke mate werkzaam is. 

In het eerste stadium van de terugkeer naar de vrijheid, zou men hier
van gebruik kunnen maken. Alle collectieve arbeidsovereenkomsten be
hoeven de goedkeuring van de Loonraad, maar de Loonraad beperkt zich 
echter tot het ingrijpen op "strategische punten". Het zal blijken, dat hij 
tièntallen collectieve arbeidsovereenkomsten rustig kan "laten lopen", wan
neer hij de belangrijke in de gaten houdt. Deze arbeid kan hij zich verge
makkelijken door er geen twijfel aan te laten bestaan welke stijging van 
het loonpeil hij jaarlijks gewenst acht. 

De publicatie van zulk een streefcijfer zal al naar de omstandigheden 
een steun in de rug van de vakverenigingen en/of van de werkgevers
organisaties blijken te zijn. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat de "loonronde" met alle bezwaren 
daaraan verbonden reeds in dit stadium van de baan is. Verhoging der 
lonen vindt alleen plaats wanneer de c.a.o. vernieuwd wordt. 

ad. 2. Een tweede kracht, die in het bedrijfsleven werkzaam is tot 
coördinatie, is hierin gelegen, dat zowel de werkgeversorganisaties als 
de werknemersvakverenigingen voortdurend met argusogen rondspeuren 
naar wat elders geschiedt. Een fraai 18) voorbeeld hiervan heeft ieder 
kunnen constateren toen minister Suurhoff in mei van dit jaar op het punt 
stond, de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor· de bouwnijverheid 
goed te keuren. Op instigatie van de grote metaalbond, wendde het Cen
traal Sociaal Werkgevers Verbond zich tot de minister om hem ertoe te 
bewegen deze c.a.o. niet goed te keuren. Men vreesde de "repercussies" 
in de eigen bedrijfstak. Ware er geen geleide loonpolitiek, dan zou er, nog 

:18) Het woord "fraai" slaat alleen op de geschiktheid om als voorbeeld te dienen. 
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meer dan thans reeds het geval is geweest, binnen het C.S.W.V., maar ook 
binnen de andere werkgeverscentralen, druk uitgeoefend zijn op de aan
nemersorganisaties om niet "uit de band te springen" door zulk een c.a.o. 
te sluiten. 

Een verantwoordelijke vakcentrale zal evenzeer haar best doen, haar 
bonden in het gareel te houden, wanneer ze al te hoge eisen gaan stellen, 
en ook bonden, die wat achterblijven, aanmoedigen. Een verstandig loon
beleid zou deze tendenties aanwakkeren. Wanneer dit geschiedt, kan in 
een volgend stadium de Loonraad zich gaan beperken tot het publiceren 
van zijn verwachtingen. De bevoegdheid corrigerend op te treden kan 
geleidelijk verdwijnen. Dreigt een bepaalde bedrijfstak toch nog "uit de 
band te springen" dan moeten de werkgeverscentralen en de vakcentralen 
alles doen om hun bonden tot betere gedachten te brengen. Daarin kan 
begrepen zijn het weigeren van steun uit het, bij elk van de drie vak
centralen bestaande 1'9), centrale stakingsfonds aan de bond 2(), die staken 
wil om naar het oordeel der Loonraad onverantwoorde looneisen te reali
seren 21). 

Het is niet uitgesloten, dat men de Loonraad blijvend de bevoegdheid 
wil geven om in noodgevallen, bijvoorbeeld in "beschutte bedrijfstakken" 
in te grijpen. Dit ware dan een concessie waartoe wij bereid zouden zijn 
bij het streven naar een verantwoord loonbeleid in vrijheid. Bovendien 
zouden we de minister van Sociale Zaken de bevoegdheid willen laten, 
zo nodig in 's lands belang een algemene loonstop in te stellen. 

Hoe te denken over de algemene loonronde als middel tot het compen
seren van de invoering van algemene sociale voorzieningen en huurver
hogingen? Het ware te wensen, dat hiermede gebroken werd. Deze com
pensaties zijn immers slechts schijn. Nieuwe sociale voorzieningen en 
algemene huurverhogingen worden toch opgebracht uit gelden, die anders 
voor loonsverhoging beschikbaar waren geweest, wanneer ze niet tot 
inflatoire loonstijging aanleiding geven. Te vrezen is echter, dat de com
pensaties moeilijk gemist zullen kunnen worden. Men zal hiervoor dan 
ruimte moeten laten in het loonstelsel. Nodig is dan, dat lang (1 t à 2 
jaar) vóór de compensatie plaats moet vinden, hieraan bekendheid wordt 
gegeven om de partijen in de diverse bedrijfstakken de gelegenheid te 
geven hiermede bij hun loonvaststelling rekening te houden. 

Ik meen dat langs de hier summier aangegeven stadia, de weg kan 
liggen van de huidige centraal geleide loonpolitiek van socialistische signa
tuur naar een loonvorming die meer recht doet aan de eigen verantwoorde
lijkheden van personen en georganiseerde groepen in de maatschappij. 

Utrecht, 6 juni 1958. 

* 
~1'9) Of te stichten. 
20) Het kan in het algemeen noodzakelijk blijken de invloed der vakcentrale op het 

beleid der bonden te versterken. 
21) De Loonraad wordt dus vooral permanent overlegorgaan voor de centrale organi

saties van werknemers met betrekking tot de gewenste loonbeweging. 

- ~-
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B. ]. BROUWER, De houding van Idenburg en Colijn tegen
over de Indonesische beweging. J. H. Kok N.V., 
Kampen, 1958. 192 blz. Pr()efschrift Vrije Universiteit, 
Amsterdam. 

De Anti-Rev()lutionaire Partij en de Vrije Universiteit zijn uit het zelfde 
religieuze réveil ontstaan. Van beide is Kuyper de grote apol()geet geweest. 
Wie raakt ooit uitgedacht ()ver wat hij ons ganse volk in beide organisaties 
geschonken heeft? 

Daarom zijn wij geOOeid wanneer thans aan de Vrije Universiteit 
proefschriften verschijnen die een fragment of aspect behandelen uit de 
historie van de antirevolutionaire politiek. Wie de levensaI'beid in poli
ticis van Kuyper, Heemskerk, Talrna, Idenburg en Colijn overtuigd 
gesteund heeft, moet wel met grote belangstelling vernemen, dat drie 
en twintig jaar na de dood van Idenburg en veertien jaar na het heen
gaan van C()lijn een dissertatie verschijnt ()ver Idenburg en Colijn. En de 
zeer velen in onze partij, die zich n()g weten te herinneren wat God ons 
in beide eminente mannen gegeven heeft - h()e zij vooral in politicis, 
ondanks de rust die Idenburgs verzwakte gezondheid eigenlijk nodig had 
en ondanks de sterke neiging van C()lijn om groter arbeidsterrein te 
zoeken dan Nederland, het vaandel van Kuyper overnamen op een moment 
dat onze partij er volgens hen niet gunstig voorstond; hoe zij in 
biddend opzien tot God de politieke leiding van de niet altijd gemakkelijk 
te leiden gereformeerde volksgroep op zich hebben genomen - zij zullen 
met grote verwachting deze dissertatie opslaan. Reeds in juni 1939 pro
moveerde dr. F. L. Rutgers aan de Vrije Universiteit op een dissertatie 
over Idenburg: Idenburg en de Sarekat Islam in 1913, maar dit is de 
eerste dissertatie die tevens aan Colijn is gewijd. 

In zekere zin worden wij bij het lezen van dit pr()efschrift niet teleur
gesteld. Wel kan terecht bezwaar worden gemaakt tegen een zo vroeg
tijdig beschrijven van zulke moeilijke vraagstukken uit het recente ver
leden, maar daar staat tegenover de vraag of zelfs de póging tot historie
beschrijving dan altijd moet wachten tot het beschreven tijdperk vrijwel 
is weggevaagd uit het volksbewustzijn. Hoewel volop overtuigd van de 
gevaren die hier dreigen, en waaraan dr. Brouwer ook niet geheel is ont
komen, geloof ik toch dat wij dr. Brouwer dankbaar mogen zijn voor zijn 
poging, ons nog eens voor ogen te stellen het belang van de houding van 
Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische Beweging. Ik meen dat 
hij hierin geslaagd is. Terecht merkte zijn promotor, prof. dr. H. Smits
kamp, bij de promotie op, dat met deze dissertatie het laatste woord over 
het behandelde onderwerp nog niet gezegd is. Maar wanneer wij hiermee 
instemmen, kan óók opgemerkt worden dat dr. Brouwer met deze disser
tatie een zeer gewichtig onderwerp aansneed. Wij willen er onze erkente
lijkheid voor uitspreken dat hij dit OOeiende onderwerp heeft willen 
behandelen. 

Wie daarbij enigermate georiënteerd is in de geschiedenis van N eder
lands Oost-Indië van voor de tweede wereldoorlog en, al was het slechts 
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via het dagblad De Standaard, ons beleid aldaar met echte belangstelling 
heeft gevolgd, wordt niet geheel teleurgesteld. Al lezende herinneren wij 
ons weer de grote tijd, dat aan het Plein beraadslaagd werd over de voor
dracht voor de troon van Buitenzorg. En wie iets weet van het leven van 
Idenburg, weet van de eenzaamheid die kon bestaan in het leven van zulk 
een onderkoning, hoe groot zijn zorgen waren, hoe zwaar zijn verantwoor
delijkheid was. "Ik sta hier inderdaad alleen" en "niemand, letterlijk 
niemand met wien ik over zaken van hart tot hart kan spreken" vinden 
wij geregeld in de brieven van de gouverneur-generaal ldenburg aan 
dr. Kuyper. 

Stuk voor stuk komen in deze dissertatie de onderkoningen van Buiten
zorg ter sprake: Van Heutsz, ldenburg, Van Limburg Stirum, Fock, 
De Graaff, De Jonge en Tjarda. En dan de ministers, die aan het Plein 
zetelden: ldenburg, Fock, De Graaff, Koningsberger, Colijn, Welter. Het 
is vandaag een weemoedige vreugde die allen hier in dit boekwerk te ont
moeten, zij die zoveel vertegenwoordigen in onze geschiedenis aan voor
beeldige arbeid en nobele grootheid, ook voor latere geslachten. Wie nog 
met Groen van Prinsterer gelooft, dat de historie ons lessen schenkt ook 
voor het heden, vindt hier althans veel oriënterend materiaal. 

Wat de inhoud van de dissertatie aangaat wil ik niet op kleine fouten 
breed ingaan als bijvoorbeeld het doorlopend onjuist weergeven van de 
voorletters van minister J. C. (en niet V. c.) Koningsberger, of het feit 
dat Colijn gedurende zijn laatste jaren van ministerschap politieke hoofd
redacteur van De Standaard zou zijn gebleven (blz. 189), een punt waarop 
prof. dr. W. J. Wieringa bij de promotie reeds heeft gewezen. Wie De 
Standaard van zaterdag 27 mei 1933 opslaat, vindt daarin een hoofd
artikel van dr. H. Colijn met als titel: "Afscheid". Op dinsdag 30 mei 
nam prof. mr. A. Anema de politieke eindredactie over, bijgestaan door 
prof. dr. P. A. Diepenhorst en de Tweede-Kamerleden J. Schouten, 
C. Smeenk en A. Zijlstra. Eerst na zijn heengaan als minister-president 
heeft dr. Colijn de redactie van het blad weer aanvaard, totdat hij in oor
logstijd vrijwillig heenging omdat hij weigerde Duitse invloeden op het 
blad toe te staan. 

Voorlopig is van meer belang dat de ironie heeft gewild, dat deze eerste 
dissertatie die aan de Vrije Universiteit over Colijn verscheen, één door
lopende kritiek op Colijn is en in zekere zin op de koloniale politiek van 
de Anti-Revolutionaire Partij in de laatste veertig jaar. Daar komt nog bij 
dat die kritiek niet zozeer als scherp geformuleerde conclusie aan het licht 
komt, neen, zij is veel eerder het uitgangspunt (ik zou bijna zeggen voor
oordeel) van dr. Brouwer geweest, zij is in feite zijn doorlopende maatstaf. 
Dr. Brouwer heeft zich bij het schrijven van zijn proefschrift geschaard 
aan de zijde van hen, die inzake de lndische vraagstukken radicaal tegen
over Colijn stonden. Dit laatste is natuurlijk het volle recht van dr. Brou
wer, maar opnieuw worde hier herinnerd aan de oppositie ter promotie 
van prof. Wieringa. Prof. Wieringa wees bij zijn oppositie op een uit
spraak van dr. Brouwer in de aanvang van zijn dissertatie: "Hierbij ben 
ik ervan uitgegaan dat hun visie (die van ldenburg en Cólijn, G. P.) 
allereerst aan het christelijk beginsel behoort te worden getoetst." (blz. 
VIII) De hooggeleerde opponens moest echter uitspreken, dat van een 
toetsing van het beleid van Colijn aan duidelijk gestelde christelijke be-
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ginselen nergens sprake is! Deze critiek van prof. Wieringa is m.i. niet 
te weerleggen. 

Achter dit proefschrift schuilt de vraag die, hoewel in concreto niet 
besproken, de achtergrond vormt van alles: aan welke normen behoort in 
de praktijk het beeld te voldoen van de christen-staat,sman? Juist als 
zódanig is in april 1935 Idenburg door Colijn in dit orgaan herdacht. 
Colijn had voor dit punt dus wel oog. Het was gelukkig geweest wanneer 
dr. Brouwer hier concreet was geworden met het oog op de koloniale 
staatkunde. Waar dr. Brouwer opmerkt: "Daarnaast is van groot belang 
of er een juiste taxering van de feitelijke verhoudingen aan ten grondslag 
lag" (blz. VIII), hadden we mogen verwachten dat hij ons zulk een beeld 
van Idenburg en Colijngeschonken had, dat in volle relatie was gesteld 
tot de tijd waarin zij leefden. Dit is echter niet geschied. 

Hoewel dr. Brouwer natuurlijk de specifiek humanistische visie van 
de Leidse indologische richting volkomen afwijst, wordt Colijn de facto 
toch gemeten naar de maatstaven van de Leidse indologische school. In 
feite zijn grote Leidenaren als Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje 
zijn leidslieden geweest. Wanneer men nu bedenkt dat dr. Colijn niet 
alleen president-directeur van de Vrije Universiteit is geweest, maar ook 
de stille stimulator en vriend was van de in 1925 opgerichte indologische 
faculteit te Utrecht, verstaat men, dat de beoordeling van Colijn naar 
dr. Brouwers vooropgezette maatstaf gemeten wel zeer negatief moest 
uitvallen. 

De afloop van de Indonesische affaire in de jaren 1940-'50 schijnt 
dr. Brouwer in zijn veroordeling van Colijn een stevige basis te geven, 
en via stelling 5, luidende: "Men mag in de huidige Indonesische moeilijk
heden geen bevestiging zien van de juistheid van Colijns voorspelling, dat 
de Indo.nesische eenheid na de verkrijging der onafhankelijkheid een fata 
morgana zou blijken te zijn" wordt zelfs de mógelijkheid van een juist 
inzicht bij Colijn achteraf nog eens extra afgewezen. 

In dit kader past natuurlijk de aanval die dr. Brouwer doet op de 
inauguratie van prof. dr. C. Gerretson "De historische vorming van den 
Bestuursambtenaar" op 7 oktober 1925 (blz. 99-101). 

De vraag is of dr. Brouwer in zijn kritiek niet teveel uitgaat van het 
onjuiste standpunt dat dr. Bruins Slot op 28 juni 1958 in Trouw signa
leerde; dat men het christelijke beleid van de overheid vereenzelvigt met 
het 'bevorderen van de zending door die overheid. Het is voorts de vraag 
of dr. Brouwer in zijn kritiek op de inauguratie van prof. Gerretson vol
doende rekening hield met wat dr. Brouwer zelf ergens zeer terecht op
merkt: "Tot het gehele Nederlandse volk spreekt men anders dan wanneer 
men zich alleen richt tot geestverwanten." (blz. 23). 

Voor mij blijft als centrale kritiek jegens dit reeds om zijn onderwerp 
zo belangrijke proefschrift over, ook wanneer ik het met de meeste dank 
en welwillendheid gelezen heb: dat de schrijver geen re c h t heeft gedaan 
aan de figuur van Colijn. Zou iemand die dit geschrift leest ook ~n onze 
tijd een zelfs maar enigszins juiste indruk krijgen van Colijn en dit deel 
van zijn levenswerk? 

Het is plicht deze vraag hier te stellen in een tijd waarin het mode 
schijnt om Colijn af te wijzen en zelfs als een bewijs te doen doorgaan 
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van mislukte antirevolutionaire politiek tussen de beide wereldoorlogen! 
Maar dat Colijn vandaag meer dan enig ander Nederlands staatsman 

van tussen beide wereldoorlogen doorgaat onder de kritiek van zijn tegen
standers, bewijst niet alleen dat hij ook vandaag nog lééft, maar vooral 
dat hij in feite voor veler gevoel de grootste vertegenwoordiger is van 
dat tijdperk. Wie dat tijdperk verwerpt, móét Colijn verwerpen,· wie dat 
tijdperk aawvaardt als de arbeidsperiode van een generatie die haar bij
drage geleverd heeft tot de grootheid van Nederland op allerlei terreim, 
zal moeten erkennen dat C oZijn in die tijd één der allergrootsten was! 

Hiér nu ligt het eigenlijke uitgangspunt van mijn kritiek: heeft dr. 
Brouwer Colijn voldoende geplaatst in het kader en de opvattingen van 
zijn tijd? Heeft hij Colijn niet teveel beoordeeld naar de maatstaf van 
bepaalde tegenstanders, die later de strijd rondom Indonesië wonnen, en 
heeft hij Colijn niet te onkritisch gemeten naar opvattingen die eerst thans 
veel algemener aanvaard worden dan vroeger? 

Hiermee hangt nauw samen mijn indruk dat dr. Brouwer Colijn en 
Idenburg in hun staatsmansvisie en staatsmansinvloed te veel scheidt: 
Colijn kan bij de schrijver vrijwel geen goed doen - Idenburg wordt door 
hem vrijwel gespaard. 

Ondanks de visie van dr. Brouwer zou het mogelijk zijn meer te be
klemtonen, dat Idenburg en Colijn binnenskamers (en een enkele maal 
ook wel eens in het publiek, zie het optreden van Colijn in de Eerste 
Kamer in 1915, waarover Idenburg aan Kuyper schreef op 6 april 1915) 
wel eens divergeerden in aanpak van de vraagstukken, maar zonder dat 
het woord divergentie ook maar viel. Naar buiten toe en in hun ver
houding tot andere staatslieden die verantwoordelijkheid droegen, zijn ze 
vrijwel steeds als eenheid opgetreden: ze zijn als het ware twee zijden 
van het éne antirevolutionaire standpunt van die jaren. Alleen, C olijn 
was qua karakter meer de beslissende, ldenburg qua instelling meer de 
bezinnende consciëntie der partij. Colijn was in de politiek van die dagen 
wat Kuyper in zijn tijd voor de gereformeerde apologetiek was geweest. 
Idenburg valt in dit verband eer met Bavinck te vergelijken. 

Natuurlijk zijn er bij zo nauwe samenwerking als tussen Idenburg en 
Colijn het geval was, wel eens kleine verschillen aan te wijzen, maar 
naast de citaten die dr. Brouwer geeft uit de briefwisseling Idenburg
Kuyper, waaruit verschil blijkt (bijv. het kostelijke citaat op blz. 32), 
zouden ook geheel andere zijden van de verhouding kunnen worden aan
gegeven, waaruit juist de band tussen Idenburg en Colijn blijkt. Op 
9 april 1912 schrijft Idenburg aan Kuyper: "Colijn zou er hier meer van 
terecht brengen dan ik. Hij kent meer personen en toestanden van nabij 
en heeft meer de heerschersnatuur, die hier noodig is. Maar God heeft het 
nu eens zoo geleid dat hij in Nederland het dept. van oorlog heeft en dat 
ik hier zit." 

Op 7 december 1913 schrijft Idenburg over Colijns bezoek te Buiten
zorg aan Kuyper: "Ik heb nog gelegenheid gehad eenige aanhangige 
questies met Colijn te bespreken. Het is mij een genot een Christen bij 
mij te hebben die de zaken verstaat. Wij stemden zeer goed overeen." 

Het duidelijkst blijkt de generale eensgezindheid tussen beiden wel in de 
tijd dat Colijn in Londen woonde en Idenburg in het begin van de twintiger 
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jaren na de dood van Kuyper de zaken voor de partij in het algemeen 
moest regelen. Op 13 juni 1921 schreef Colijn vanuit Londen aan Iden
burg: " Zorg, dat ik niet zou instemmen met hetgeen door U beslist werd 
op een moment, dat er een beslissing genomen moet worden en raad
pleging niet mogelijk is, behoeft er inderdaad niet te bestaan; nu niet en 
nooit. Niet alleen, dat ik een volledig vertrouwen in Uw doorzicht heb 
wat op een gegeven ogenblik geschieden moet, maar de toestand is nu 
eenmaal zoo, dat er een beslissing genomen moet worden en dat het 
beter is een beslissing te nemen dan onbeslist te blijven rondwarrelen. 
De zaak is nu eenmaal zoo, dat gij voortdurend de pols kunt voelen, en ik 
niet, en zelfs al zou achteraf blijken, dat ge U vergist had, dan zou ik nog 
met volle 100 % naast U staan, indien het er op aankwam om de ge
nomen beslissing te verdedigen." 

Dit laatste brieffragment zou uitgangspunt kunnen zijn voor een be
schouwing over de verhouding tussen Idenburg en Colijn, welke ten doel 
had duidelijk te maken, dat het wat onvoorzichtig is Idenburg en Colijn 
zozeer te scheiden als in deze dissertatie geschiedt. 

De naar mijn indruk te grof geconstrueerde tegenstelling tussen Iden
burg en Colijn hangt inmiddels nauw sam.en met de hoofdlijn van het 
betoog van dr. Brouwer: Kuypers koloniale visie keurt hij goed, die van 
Idenburg wordt nog min of meer acceptabel geacht, die van Colijn alge
heel afgewezen. 

De vraag die hier dient te worden gesteld is, of men in dezen de koloniale 
politiek van Kuyper, Idenburg en Colijn zo met elkaar mag vergelijken 
als hier geschiedt. Colijn en Idenburg hebben nu eenmaal voor vragen ge
staan die Kuyper nooit heeft gekend. Hoe zou Kuypers reactie zijn ge
weest op de eis: "Indië los van Holland" ? We weten het niet en zullen 
het nooit weten! Voorts: konden Idenburg en Colijn in de Indische prak
tijk zo heel veel doen met het standpunt van Kuyper? Had Kuyper méér 
dan beginselen gegeven? Van groot belang is dat deze beginselen waren 
opgenomen in de eerste Troonrede welke onder verantwoordelijkheid van 
het ministerie-Kuyper werd uitgesproken, maar een werkelijk zelfstandig 
kenner van Indië is Kuyper nooit geweest. 

Wat wij in deze dissertatie tevens missen is een duidelijke beschrijving 
en beoordeling naar christelijke normen van de Nederlandse Rijksgedachte 
zoals Colijn en Idenburg deze hebben gesteld, verdedigd en pogen te ver
werkelijken in hun geschriften én dagelijkse bezigheden. 

M en kan het keren of wenden hoe men wil, men kan mild of streng 
lezen, het zich aantrekken of de zaken die hier besproken worden als afge
daan beschouwen, maar dit geschrift houdt de veroordeling in van de anti
revolutionaire politiek zoals deze met nalme door C olijn en zijn mede
werkers is voorgestaan op koloniaal gebied 1 

De lezer zal hebben verstaan, dat wij het in dezen niet eens zijn met de 
schrijver. Ook wie kritiek heeft op het recente verleden van de Anti
Revolutionaire Partij moet zich ffi. i. beter gronden dan hier geschiedt. 
Daarbij, de historicus moet niet alleen oordelen en veroordelen, hij moet 
voor alles begrijpen (hetgeen uiteraard niet wil zeggen goedkeuren I); hij 
moet niet alleen zeggen wat er geschied is, hij moet ook trachten aan te geven 
waarom het zo en niet anders is geschied. Ik heb dit begrijpen, de ver-
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klaring van het waarom gemist in dit geschrift. En in een geschrift waarin 
een deel van het levenswerk van zulk een eminente staatsman en oprecht 
christen als Colijn zó scherp wordt veroordeeld, hadden wij dit van dr. 
Brouwer mogen verwachten. Maar dr. Brouwer heeft daarvan afgezien. 
En hij heeft er van móéten afzien. Dat wordt duidelijk voor wie leest wat 
hij op blz. IX-X schreef: "Het schamele restant van het Colijn-archief, 
dat eveneens in het Kuyperhuis bewaard wordt, bestaat voorzover het op 
Indië betrelddng heeft slechts uit krantenknipsels met een enkele daar
tussen verdwaalde 'brief." Waar het hier de "veroordeling" van een essen
tieel deel van het levenswerk van dr. H. Colijn betreft, meen ik er op te 
moeten attent maken, dat de woorden schamele, slechts, en verdwaalde ten 
onrechte zijn gebezigd! Wie zó veroordelend over Colijn wenst te schrijven 
had beter moeten speuren en voorzichtiger dienen te zijn in het analyseren ! 

Desondanks zijn wij blij met deze dissertatie, en dat is geen phrase! 
In de schrijver is reeds de jongste generatie aan het woord die nu een
maal allerlei heel anders ziet dan zulks twintig jaar geleden in de Anti
Revolutionaire Partij het geval was. Het is het récht van die generatie 
daarvoor uit te komen, en ik heb er respect voor dat de heer Brouwer de 
moeizame weg van de dissertatie heeft gekozen om zijn kritiek tegen de 
koloniale politiek der Anti-Revolutionaire Partij bekend te maken. Daar
bij heeft dr. Brouwer de Anti-Revolutionaire Partij en de Vrije Universi
teit de grote dienst bewezen, publiekelijk aan te tonen dat wij in onze 
kring niet alleen bereid zijn ook onze voormannen kritisch te bezien, maar 
desnoods hun arbeid af te wijzen. 

En wat onze meningsverschillen over Colijn aangaat, ook hier geldt 
wellicht wat Idenburg op 5 januari 1915 aan Kuyper schreef: "Maar het 
is toch nvifns inziens oneindig veel beter dat dergelifk verschil zich udt 
en dat getracht wordt het te beëindigen., dan dat uiterlijk de stilte des 
doods bestaat, maar innerlifk allerlei verschil woelt en kookt. Ik kmv mif 
begrifpen dat U het opko11ten vmt verschillende ~meeningen - vooral als 
die op misverst(JJnd en op verkeerd oordeel berusten - betreu.rt omdat het 
lastig is, maar het lifkt 11vif honderdmaal beter dat het verschil zich uit
spreekt dan dat het in de dttisternis voortwoekert." 

G. PUCHINGER 

DR. P. SIEBESMA, Open brief aan allen die aan,hanger zifn 
van de rutti-revolutionaire of christetifk-historische rich
ting. Uitg. T. Wever, Franeker 1958. 20 blz. f 1.25. 

De Leeuwarder accountant dr. Siebesma, bekende figuur in de kring 
van de commissies van administratie en beheer in de Gereformeerde 
Kerken, heeft zich in maart jl. in een open j:Jrief gericht tot de aanhangers 
van de a.r. of c.h. richting met een opsomming van zijn bezwaren tegen 
de politiek der A.R. Partij en der C.H. Unie, die "haar reformatorisch 
beginsel verloochenen" (blz. 3), "haar roeping niet meer verstaan" (blz. 3), 
"geen idealen meer hebben" (blz. 3), (op blz. 4 wordt haar overigens het
zelfde ideaal als de P.v.d.A. aangewreven, .nl. de verwezenlijking van de 
welvaartstaat), "in de praktijk de souvereiniteit van de menselijke rede 
aanvaarden" (blz. 4), "de socialistische politiek steunen en helpen bevor-
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deren" (blz. 6), "aan de leiband van de partij van de arbeid lopen" (blz. 12) 
en het "ik kan niet anders" vervange.n door "het kan niet anders" 
(blz. 20). 

De schrijver velt dan een principieel en vernietigend oordeel over de 
P.v.d.A. en de V.V.D. waarmede ieder weldenkend antirevolutionair zich 
zal kunnen verenigen, ook al zal hij daaruit ten aanzien van de samen
werking in het kabinet niet dezelfde conclusies trekken. Dit is de schrijver 
een doom in het oog en omdat een beroep op de partij-leidingen om haar 
politieke koers te wijzigen, z. i. geen enkel resultaat oplevert, wekt hij op 
tot verandering "van onderen op". Hoewel hij zelf de A.R. Partij al heeft 
verlaten, blijft hij de hoop koesteren, dat het a.r. huis voor hem weer 
bewoonbaar zal worden. Aan afzonderlijke organisatie heeft hij geen be
hoefte, want als zijn hoop beschaamd wordt, dan behoeft hij "gezien de 
bestaande partijen, niet politiek dakloos te blijven" (blz. 17) - een ver
wachting, die het Gereformeerd Gezinsblad in een op 22 maart jl. ver
schenen artikel reeds aanleiding gaf hem voor het G.P.V. te annexeren. 

Dr. Siebesma wil intussen .niet stil blijven zitten: voor de "aanhangers 
van de anti-revolutionaire of christelijk-historische richting bestaat niet 
het probleem van de vrije-tijdsbesteding" (blz. 20). Het werk ligt op hen 
te wachten: het volk moet worden voorgelicht, opdat het doelbewust 
kieze, en de P.v.d.A. moet worden gedemaskeerd. Teneinde "door studie 
ons inzicht in de vraagstukken van onze dagen te verdiepen" (blz. 20) 
dienen kleine studie-clubs te worden opgericht, waarin men zich kan 
beraden over de politieke ontwikkeling. 

Deze brochure is .niet de eerste, die op een wijziging van de koers der 
A.R. Partij aandringt. Sinds de toetreding van antirevolutionairen tot het 
kabinet in 1952 hebben mannen als Mekkes, Puchinger en Zuidema 
dezelfde klanken, zij het wat minder absoluut, in woord en geschrift ge
toonzet. Om nog maar te zwijgen van dr. Hommes, wiens vraag Zullen 
wij nog A.R. blijven! door dr. Siebesma thans ontkennend is beantwoord. 
En ook voorzitter Berghuis ziet zeer wel de gevaren van de huidige 
politieke ontwikkeling (zo bv. in Rechtsstaat of welvaartsstaat! referaat 
gehouden voor de Calvinistische Juristen Vereniging in 1956, en in 
Bouwen op het fundament, rede voor het voorjaarspartijconvent 1958). 

Wel nieuw is voor de aanhangers van de a.r. richting - derhalve exclu
sief de leden van het G.P.V. - de absoluutheid, waarmee van de A.R. 
Partij wordt gezegd, dat zij de Goddelijke Openbaring niet meer aan
vaardt (blz. 4). Hier worden beginsel en praktijk - indien dit inderdaad 
de praktijk zou zijn - zozeer vereenzelvigd, dat de schrijver door het 
verlaten der partij zelfs meent te moeten loslaten de basis van het beginsel 
en daarmee de basis van het appèl op de leden dier partij. 

De schrijver moge de A.R. Partij een woestijn vinden, zijn beroep 
klinkt nu buiten die woestijn en biedt in 't geheel geen perspectieven meer. 
Ongeorganiseerde clubvorming is althans zeker niet het ideaal, dat de 
vader der a.r. richting voor het oog stond. 

Het - in een onprettige "hijgstijl" geschreven - betoog van dr. 
Siebesma zou, mits ontdaan van de aanvallen op het uitgangspunt der 
partij, overigens binnen de A.R. Partij zeker kunnen worden getolereerd. 
Men zou zelfs wensen, dat het nog wat dieper had gegraven en de struc
turen van bv. kerk, staat en maatschappij scherper had onderscheiden. 
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Zo wordt subsidie van kerkbouw weliswaar afgewezen, maar toch niet 
op de enig en absoluut houdbare grond, dat het zich niet verdraagt met 
de structuur der kerk. Het op blz. 18 en 19 geleverde betoog is te zeer 
van fiscale aard en deze open brief, al moge hij gericht zijn tot aanhangers 
van de a.r. of c.h. richting "waarbij het niet terzake dienende is of men 
werkgever dan wel werknemer is, tot de bezitters dan wel tot de niet
bezitters behoort" (blz. 16), zal ook op andere plaatsen de werkgevers en 
de bezitters wellicht meer aanspreken dan de werknemers en de niet
bezitters. Het is wel bijzonder dubieus of "volgens het reformatorisch 
beginsel verkregen rechten en vrijheden onschendbaar zijn" (blz. 10). 
De leer van het rentme.esterschap laat andere taal horen. 

Hoeveel waarheden echter naar voren worden gebracht, het is jammer, 
dat de schrijver zich buiten de kring der broederen heeft geplaatst. De 
bejegening, die hij nu in de partijpers ontvangt, zou wel niet milder zijn 
geweest als hij - zoals dr. Hommes - de stap uit de partij had nage
laten, maar zij is nu verdiend. V ERPLANKE 

x' 
G. VAN HOVEN, Zin der techniek. Uitgave van het C.N.V., 

Utrecht, 1957. 47 blz. Prijs f 0.75. 

De techniek staat midden in het leven. Zij beheerst dit leven zo, 
dat het een gans andere toonzetting gekregen heeft dan het leven in 
enige voorbije tijd. 

Daarom is het nodig, dat er veel over gedacht en geschreven wordt. 
Een vereiste om dit goed te doen is echter, dat men van deze techniek 
houdt, dat men haar dus niet bij voorbaat veroordeelt noch met minachting 
op haar neerziet. 

Een volgende vereiste is, dat men dit op een schriftuurlijke wijze 
doet, dat men de techniek beschouwt, zoals God wil dat zij is en dat 
wij ten opzichte van haar zijn. 

Aan beide voorwaarden voldoet de heer Van Hoven, welbekend 
uit de kring van christelijke technici, die in een uitgave van het C.N.V. 
een brochure over de zin der techniek schreef. Hij behandelt daarin de 
techniek achtereenvolgens in verband met de arbeid, de massa, de religie 
en de ,toekomst. 

Het is een eenvoudig geschrift geworden, dat op bevattelijke wijze 
een aantal vraagstukken betreffende de techniek behandelt en enkele 
belangrijke christelijke gezichtspunten voor dit vraagstuk nog onder
streept. Weldadig doet het aan, dat de schrijver voortdurend terugvalt 
op de Bijbel om vandaar uit zijn standpunt te bepalen. Dat is helaas 
niet meer zo vanzelfsprekend voor vele christenen en daarom wil ik mijn 
blijdschap daarover uiten. 

Terwijl ik allerlei beschouwingen in dit geschrift ontmoet, die mij 
toespreken of die mij wakkerschudden over bekende zaken, die te bekend 
waren geworden, heb ik hier en daar toch ook wel een aantekening van 
bezwaar moeten maken. 

Soms zat daar niet meer achter dan dat de schrijver de deur dichtsloeg 
op het moment, dat ik nieuwsgierig werd. De schrijver wijst bv. op het 
gevaar, dat de moderne vorm van de arbeid de mens geestelijk uitholt. 
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Van de behandeling van dit vraagstuk ziet hij echter af, omdat dit op het 
terrein van de "human relations" zou liggen, terwijl hij slechts de techniek 
wil behandelen (blz. 12). Het stelt wat teleur, dat men in een hoofdstuk 
over arbeid en techniek bij het voor deze tijd belangrijkste vraagstuk 
naar elders verwezen wordt. Het is ook onjuist. Deze bedreiging van 
de mens behoort juist niet tot de "human relations", waarbij het gaat 
over menselijke verhoudingen en niet over de verhouding "mens-gereed
schap-werk". Een ander voorbeeld is de beschouwing over de grens voor 
de christen in de techniek, waarbij de vraagstukken die daarbij een rol 
spelen naar de toekomst worden verwezen (blz. 36). 

In de tweede plaats voelde ik mij zo nu en dan enigszins beetgenomen. 
Als ten aanzien van de massificatie en de techniek gezegd wordt, dat 
de massificatie zo oud is als de mensheid (blz. 24) en als de massamens 
en de ongelovige zo ongeveer gelijkgeschakeld worden (blz. 26), dan staat 
men wat teleurgesteld naar een knol te kijken, waar men een citroen 
verwachtte. In hetzelfde hoofdstuk wordt het vraagstuk van de gedeelde 
arbeid en de verbroken relatie tussen arbeider en produkt afgedaan met 
de beschouwing, dat het produkt de som is van een groot aantal deel
produkten (blz. 21). Er zit, dacht ik, meer aan dit vraagstuk vast. 

Voorts zijn m. i. hier en daar de problemen niet of in de verkeerde 
kleur uit de grondverf gekomen. Als men over de zin der techniek schrijft 
moet men zich toch niet de pas afsnijden met de opmerking, dat de techniek 
de praktische toepassing van natuurwetenschappelijk denken is (blz. 4). 
Daarmee heeft de techniek haar z.elfstandigheid verloren. Zij past wel 
wetenschap toe, maar zij is z·elf nog wat anders en meer. De uitvinding 
is bv. met de theorie van de schrijver nooit te plaatsen. De zaak wordt 
nog duidelijker wanneer men bedenkt, dat niet de natuurwetenschap 
maar de technische wetenschap het complement van de techniek is. De 
opvatting van de schrijver is een bekende dwaling in kringen buiten de 
techniek. Daarom verbaasde het mij, dat deze schrijver, een technicus, 
zichzelf op deze wijze de bodem onder de voeten wegneemt. 

De schrijver gaat uit van de stelling: de schepping is het aanrakings
vlak van techniek en religie (blz. 32). De grens voor de christen zou 
echter daar liggen, waar "de relatie tussen techniek en religie" verbroken 
wordt. Dat zou dan het geval zijn, waar de destructie (door de techniek) 
aanvangt (blz. 34). Is de zaak echter werkelijk zo eenvoudig? Voert dan 
géén overheid terecht oorlog met technische middelen? God eist toch 
wel mensenlevens als het om zijn gerechtigheid gaat? De schrijver is 
hier in de val van een soort technisch idealisme gelopen, waarin andere 
dan technische overwegingen geen kans krijgen. Zulk een technicisme 
is echter zelf een aantasting van de religie, die de schrijver terecht zo 
centraal stelt. 

Met alle waardering voor het enthousiasme van de schrijver en voor 
vele goede opmerkingen in dit geschrift moet ik toch zeggen, dat zijn 
brochure als een verhandeling over de zin der techniek mij wat teleur
gesteld heeft. 

H. VAN RIESSEN 

* 
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KUYPER EN DE OVERHEID 

DOOR 

DR. W. H. VELEMA 

Het is algemeen bekend, dat Kuyper de overheid ziet als door God 
ingesteld om der zonde wil. Het is niet minder bekend, dat deze visie in 
antirevolutionaire kring niet algemeen gedeeld wordt. 

Om de stand van zaken scherp te formuleren, zouden we gebruik 
kunnen maken van het door G. Brillenburg Wurth ingevoerde onder
scheid tussen scheppings-, voorzienigheids- en zonde-ordeningen 1). 

Kuyper zou de overheid onder de laatste groep rubriceren, terwijl zij, 
die van tegenovergesteld gevoelen zijn, dat in geen geval willen doen. 

Als voorstander van het laatste standpunt kunnen we noemen J. A. H. 
J. S. Bruins Slot, die schrijft: "De staat is een, in de schepping der 
menselijke samenleving van God gegeven rechtsorde, waaraan als gevolg 
van de zonde de zwaardmacht der overheid is toegevoegd" 2). We 
zouden verder ook de namen van A. F. de Savornin Lohman 3), W. Rip 4) 
en C. Smeenk 5) kunnen vermelden, die een dergelijk standpunt 
huldigen. 

Het wil mij voorkomen, dat het verschil tussen hen en Kuyper minder 
groot is dan men algemeen aanneemt. Kuypers overheidsbeschouwing 
ontstaat namelijk uit de botsing tussen het organische en mechanische. 
Daar is het kern- en knelpunt van Kuypers overheidsleer te zoeken. 
Meer licht over de verhouding tussen organisch en mechanisch, die weer 
samenhangt met heel Kuypers gemene-gratieleer, werkt verhelderend voor 
de kennis van Kuypers overheidsbeschouwing. 

Kuypers mening ten deze vinden we duidelijk weergegeven in het 
volgende citaat: "Zonder zonde zou er metterdaad noch magistraat, noch 
staatsordening ooit geweest zijn, maar heel het leven zich uit het huiselijk 
leven patriarchaal hebben ineengeschakeld. Buiten zonde is geen recht
bank, geen politie, geen leger, geen vloot denkbaar, en evenzoo zou alle 
regeling en ordinantie en wet wegvallen, en wegvallen eveneens alle 
controle en magistraal ingrijpen, waar het leven normaal en zonder stoor-

1) G. Brillenburg Wuth, Het Christelijk leven in huwelijk en gezin, Kampen, 1951, 
blz. 18. 

2) ]. A. H. ]. S. Bruins Slot, Bezinning en u,itzicht, Wageningen, z.j., blz. 100. 
,3) A. F. de Savornin Lohman, Onze Constitutie, Utrecht, 1907, blz. 14. 
4) W. Rip, "Overheid en zonde" in Nederlandse Gedachten van 22 januari en 

13 februari 1952. Rip spreekt zich niet duidelijk uit, maar neigt toch tot dit stand. 
punt. 

S) C. Smeenk, Christelijk·Sociale Beginselen, Kampen, 1934, blz. 29/30. 

1I 

!i 



202 DR. W. H. VELE MA 

nis zich uit eigen aandrift ontplooide. Wie legt verband aan waar geen 
breuke is? Wie grijpt naar krukken die zelf vlug ter been is?" 6) 

Correlaat met Kuypers visie op de overheid is die op de staat. Zeer 
typerend voor zijn beschouwingen is de volgende zinsnede: "Hieruit 
volgt, dat de Staat geen inhaerent deel van het Scheppingsplan kan zijn, 
maar eerst door de Gemeene Gratie is ingevoerd, om de bittere gevolgen 
van den val en in verband hiermede die van zonde en vloek te temperen. 
De Staat is een chirurgische, een medische factor. Niet een organische 
verschijning in het leven der menschheid, maar een verband, dat door den 
Goddelijken Heelmeester is aangelegd na de breuke, die de zonde in onze 
samenleving sloeg. De Staat is even als elk chirurgisch verband het 
abnormale. Al zulk verband komt dan eerst aan de orde, en wordt dan 
eerst aangelegd, zoo de natuurlijke beweging van het lichaam door 
breuke, wond of krankheid in het ongereede is geraakt. De Staat is 
gelijk elk chirurgisch verband een redmiddel, dat niet een integreerend 
deel van het lichaam vormt, maar er bij komt, er aan wordt toegevoegd, 
en het behoedt en redt." 7) 

In deze citaten valt het gebruik van de onderscheiding organisch en 
mechanisch sterk op. Zij speelt in Kuypers argumentatie zelfs een be
slissende rol. 

We moeten trachten het gebruik en de inhoudswaarde van beide termen 
dieper te peilen. In mijn dissertatie heb ik gewezen op Kuypers voor
liefde voor het gebruik van de termen organisme en organisch 8). 

Kuyper zegt, dat onze eeuw de betekenis van het organisme heeft 
ontdekt 9). 

Waar komt Kuypers voorliefde voor het organische vandaan? Die is 
diep geworteld in heel zijn scheppingsleer. Hij benadrukt vanaf zijn 
eerste publikaties, dat alles geschapen is door het Woord, de Logos, de 
Tweede Persoon van het Goddelijk Wezen 10). 

Alles wat geschapen is en bestaat, mag organisch genoemd vvorden, 
omdat Gods werken organisch zijn 11). Daarom heet alles wat uit het 
leven opkomt organisch, terwijl alles wat er aan toegevoegd wordt, 
mechanisch moet heten 12). Het gezag van een vader heet organisch, omdat 
het uit het leven zelf opkomt, terwijl dat van een voogd mechanisch is 13). 

In het licht van het bovenstaande is het niet verwonderlijk te horen, 
maar wel goed vast te stellen, dat het voor Kuypers visie op de over
heid van wezenlijk belang is, dat ze niet organisch uit het leven opkomt, 
maar mechanisch daaraan toegevoegd is. Op vele plaatsen in Kuypers 

6) A. Kuyper, Het Calvinisme, Amsterdam-Pretoria, 1899, blz. 71. Zie ook: 
E Voto Dordraceno, Amsterdam, 1895, IV blz. 48. De Gemeene Gratie, Leiden, 1902 
I, blz. 77. Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, Amsterdam, 1894, UI, blz. 325: 
Dictaten Dogmatiek, Kampen, z.j., Locus V, De magistratu, blz. 60. 

'7) A. Kuyper, Antirevolutionaire Staatkunde, Kampen, 1916, I, blz. 98. In dit ver
band zijn de blzz. 96-99 in hun geheel belangrijk. 

S) W. H. Velema, De Leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, 's-Graven
hage, 1957, blz. 74. 

9) De Gemeene Gratie, Il, blz. 368. 
lG) Zich voor een uiteenzetting hierover en verantwoording van deze en de volgende 

passages mijn dissertatie, blz. 73-75. 
11) De Gemeene Gratie, U, blz. 439. 
12) De Gemeene Gratie, IU, blz. 99. 
13) A. Kuyper, Pro Rege of het Koningschap van Christus, Kampen, 1911, I, blz. 297. 



----~ ~---~~ ==-~~ 
-- ~- -...,...,.--.,,.,-~ 

KUYPER EN DE OVERHEID 203 

werken kunnen we deze gedachte terug vinden. Behalve de reeds gegeven 
citaten, spreken de volgende zinnen zeer duidelijke taal: 

"Op die wijs ontstaat er dan behoefte aan een Overheidsgezag, dat 
niet meer uit den huiselijken kring opstaat, en een mechanisch karakter 
draagt. Mechanisch, omdat het hoofd dan niet meer organisch met zijn 
onderdanen in bloedverwantschap of maagschap bestaat." 14) De "overheid 
regeert mechanisch en hoort eigenlijk bij onze natuur niet" 15). De 
"koningen oefenden uitsluitend het Goddelijke Overheidsgezag uit, maar, 
en dit was het principieele onderscheid met het ouderlijk gezag, hun 
gezag was ,niet meer organisch van karakter, het werd een mechanisch 
instituut. Er werd een toestand uit geboren, gelijk die zich bij een in 
zonde verzonken menschheid niet anders denken liet, maar dan toch 
altoos een toestand die niet beantwoordt aan de ordinantiën der schepping. 
Het was niet uit den Koning dat het volk was voortgekomen. Hij was 
niet het natuurlijk organisch hoofd van zijn volk, maar op het lichaam 
van het volk als hoofd opgezet. En het was het tegenstrijdige tusschen 
dezen feitelijken toestand en de oorspronkelijke ordinantie Gods, dat bij 
Israël tot uiting kwam in de betuiging van Samuel, dat het volk zondigde 
en God verwierp, door een Koning te willen hebben, gelijk "de andere 
volken hadden." God was de H eere over Israël, omdat Hij 't tot volk 
gemaakt had. Dat was het organische begrip. De heidenen hadden 
koningen, die hun volk niet gemaakt hadden. Dat was de mechanische 
afwijking." 16) 

"Het Overheidsgezag is als van Godswege op onze saamleving gelegd, 
en na de verbreking van het geneal{)gisch verband opgekomen uit de 
zonde, uit den nood en uit den drang des levens. Gezag is voor een 
saamleven van zich zelf bewuste en dus uit eigen aandrift handelende 
menschen altijd ,noodig en onmisbaar. Had zulks nu geheel beantwo{)rd 
aan de Scheppingsordinantie, dan ware dit gezag het gezag van God 
zelf geweest, Wiens ordinantie heel het leven beheerscht had, en zou 
dat instrumenteel uitgeoefend zijn in patriarchalen zin door het geslachts
hoofd, dat God zelf in de geboorte gevestigd had. Maar t{)en er nu dom 
de zonde breuke kwam, bleef wel het gezag G{)ds ongedeerd, wat het 
was, maar verliep en ging te loor het orgaan, het instrument, waardoor 
dat Goddelijk gezag zich onder menschen gelden deed. Dit orgaan toch, 
hield op, zich genealogisch te stellen. Het moest nu van buiten als 
verband aangelegd. En dit gaf het opkomen van de Overheid." 17) 

We zouden verwacht hebben dat Kuypers voornaamste argument voor 
zijn these, dat de ()verheid er is om der zonde wil, gelegen zou zijn in 
de verlening van de zwaardmacht aan de overheid. Dat is echter niet het 
geval. Hij motiveert zijn stelling voornamelijk met de opmerking dat de 
overheid niet organisch uit het leven opk{)mt, doch er mechanisch aan 
toegev{)egd is. Dat deze overgang van organisch naar mechanisch met de 

14) De Gemeene Gratie, I, blz. 80. 
'Ui) Het Calvinisme, blz. 72. Zie ook Antirevolutionaire Staatkunde, I, blz. 128. 
1.6) Pro Rege, I, blz. 305/6. 
1'7) Antirevolutionaire Staatkunde, I, blz. 255. Men zie ook nog: E Voto, IV, blz. 

51. Het overheidsgezag, als uitwendig opgelegde autoriteit, is alleen om der zonde wil 
over ons gekomen. 
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wnde in verband gebracht wordt, behoeft niet te verwonderen, omdat de 
zonde het organische van de schepping verstoort. 

De motivering van het om der zonde wil moet dus gezien worden in 
het raam van Kuypers gedachten over organisch en mechanisch. Natuurlijk 
neemt het element van de zwaardmacht wel een belangrijke plaats in bij 
de Schriftuurlijke fundering van het overheidsgezag 18). Doch het is de 
vraag, of dit motief overal even sterk functioneert. Ik meen, dat het 
overheerst wordt door de beschouwing van het mechanisch overheids
gezag. 

Dit alles krijgt te meer reliëf als we letten op Kuypers gedachten over 
het patriarchaal gezag, dat wel organisch is. Kuyper wil de patriarchale 
regering scherp onderscheiden van die der overheid. Het lijkt me de 
vraag of hem dit gelukt is. 

Het is goed vast te stellen dat Kuyper in een wndeloze samenleving 
ook de noodzaak van gezagsoefening aanwezig acht. "Overal waar velen 
saam optreden, is leiding noodig, en leiding eischt autoriteit" 19). "Toch 
is men in de dagen onzer vaderen in het verklaren van deze op zich zelf 
ware stelling wel eens te ver gegaan, en heeft men zich soms uitge
laten, alsof er, bij onstentenis van zonde, ook ganschelijk geen autoriteit 
onder menschen zou hebben bestaan. En dit ging te ver. Al is het toch 
volkomen waar, dat, zoo we de zonde en haar gevolgen wegdenken, al 
wat met afwering of uitoefening van geweld saamhangt, zou wegvallen, 
toch mag niet voorbijgezien, dat er daarom toch wel terdege behoefte 
aan zekere leiding en regeling zou bestaan. We spraken reeds met een 
woord van de brievenpost, men kan er den waterstaat, de telegraaf, en 
zooveel meer bijvoegen, om aanstonds te gevoelen, dat veel en velerlei 
dat niet wel als gevolg van de zonde is voor te stellen, toch kwalijk aan 
zich zelf kon zijn overgelaten. Dit nu leidt ons tot een onderscheiding 
tusschen tweeërlei leiding van autoriteit. Er is leiding van autoriteit 
noodig met het oog op de gevolgen der zonde; maar er is ook zekere 
leiding van autoriteit noodig, met het oog op menschelijke saamleving 
als zoodanig. Ware dus de paradijs-toestand bestendigd, en had ons 
menschelijk geslacht zich in onzondigen toestand tot miljoenen en nog
maals miljoenen uitgebreid, dan zou er geen behoefte zijn ontstaan, aan 
zulk een autoriteit, als thans in onze overheid optrad om geweld te keer en 
en desnoods te oefenen; maar zou er wel terdege toch behoefte ontstaan 
zijn aan zekere ordening en leiding, en dus ook een zekere autoriteit, voor 
de levensbeweging van al deze miljoenen onderling. En het is eerst door 
deze onderscheiding, dat het ons mogelijk wordt de eer van het Overheids
gezag met de ordinantie Gods in het vijfde Gebod in overeenstemming 
te brengen" 20). 

Bij de bespreking van de verhouding van kerk en staat in het derde, 
praktische deel van De Gemeene Graitie, zegt Kuyper: "Ook buiten 
zonde echter zou dezelfde behoefte aan regeling voor het saamleven, 
zoowel burgerlijk als religieus bestaan hebben, en zoo staan we dan voor 

18) De Gemeene Grati,e, I, blz. 66. 
l!9) E Voto, IV, blz. 48. Pro Rege, Il, blz. 381. Antirevolutionaire Staatkunde, I, 

blz. 205/6, 224. Locus V, De Magistratu, blz. 160. 
20) E Voto, IV, blz. 49. 
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de vraag, op wat wijs, bij ontstentenis van zonde, en dus ook van Staat 
en Kerk, dit geordend leven zou verwezenlijkt zijn. Op die vraag nu is in 
het gemeen te antwoorden, dat een gebroken arm of een gebroken been 
door een verband in het lid moet worden gehouden, maar dat in normalen 
toestand armen en beenen vanzelf in het lid worden gehouden door de 
werking van het lichamelijk organisme" 21). 

Elders fundeert Kuyper het gezag op het feit van onze menselijke 
persoon. In onze persoon ligt de trek naar aaneensluiting. "Voor deze 
trek van saamhorigheid nu was geen bevrediging op enigszins duurzame 
wijze te vinden, of er moest zich een gezag openbaren, dat de gedurig 
opwoelende en ontbindende factoren in bedwang hield" 22). Hoe zeer 
Kuyper nog spreekt over een zondeloze toestand moge blijken, als hij 
op de volgende bladzijde stelt: " ... zoo de genealogische saamleving, 
die in heel de menschheid, als uit één menschenpaar gesproten, van 
nature aanwezig moet geweest zijn, niet verbroken ware. Dan toch zou 
de Overheid in haar patriarchaal karakter zich vanzelf hebben aange
diend." 23) 

We moeten nu trachten na te gaan hoe het patriarchaat volgens Kuyper 
ontstaat en wat het inhoudt. 

"Nu is het gezag, dat de vader van Godswege over zijn kind o.ntving 
vanzelf in rechte lijn afgedaald, zoodat het aldra ook het gezag over den 
kleinzoon, achterkleinzoon enz. in zich hield. Normaal zou dit gezag zich 
over heel de menschheid hebben uitgebreid." 24) 

"Stelt ge nu, gelijk we steeds doen moeten, de vraag: Hoe zou het 
verloop geweest zijn, indien de krankheid der zonde niet ware uitge
broken, dan voelt ge aanstonds, hoe in het Patriarchaat als vanzelf de 
regeling van het Gezag gegeven zou zijn geweest. Over elk gezin de 
vader als hoofd. Boven de gezinnen van broeders, geboren uit eenzelfde 
vader, zou vanzelf hun aller vader als grootvader een gemeen gezag hebben 
uitgeoefend, het gezag over de familie. Had het familiehoofd zelf weer 
broeders, zoo zou, naar recht van eerstgeboorte, een van deze als ge
slachtshoofd deze velerlei familiën van eenzelfde geslacht onder zich 
hebben vereenigd." 25) 

Dit patriarchaat is een andere vorm van gezag dan hetwelk de vader 
over zijn kind uitoefent. "Oorspronkelijk was de eerste Adam niet alleen 
met vaderlijk gezag over zijn gezin, maar ook met algemeen gezag over 
heel ons geslacht bekleed." 26) 

Hoe Kuyper zich de historische groei van de patriarchale regerings
vorm gedacht heeft, blijkt uit het volgende. 

"Er vormen zich allengs ook breeder kringen. Uit het gezin kwam 
de familie, uit de familie het geslacht, uit het geslacht de stam, uit den 
stam het volk allengs op. Dit riep, naast het gezinsverband, ook het 
familie-verband, het stam-verband en het volksverband in het leven, en 
ook deze verbanden konden niet bestaan zonder wet en regel en tucht, 

21) De Gemeene Gratie, lIl, blz. 36. 
22) Antirevolutionaire Staatkunde, I, blz. 241. 
23) A. W., I, blz. 242. Vgl. De Gemeene Gratie, lIl, blz. 35. 
24) A. W., I, blz. 223. 
25) Pro Rege, Il, blz. 433/4. 
26) Pro Rege, I, blz. 306. 
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en uit dien hoofde was almeer in elk dier verbanden het optreden van 
een gezag noodig, dat door heel den kring erkend werd. Eerst heeft zich 
dit toen patriarchaal ontwikkeld, naar eerstgeboorterecht en ouderdom 
in jaren, en langs dien weg kon de vorming van het onmisbaar gezag 
voortgaan, zoolang gemeenzame afstamming en bloedverwantschap de 
vorming van het verband bleef beheerschen." 27) 

De regering van het mensengeslacht zou zonder overheid om der zonde 
wil dus patriarchaal zijn toegegaan 28). 

Dit patriarchaat zou overeenkomstig het organisch denken van Kuyper 
uitgeoefend moeten worden door één persoon, het hoofd van het mensen
geslacht: Mam 21)). 

In dit verband is het niet vreemd maar wel opmerkenswaardig dat 
Kuyper zegt, dat er ook zonder zonde een koning moest komen, die aan 
het hoofd van heel het menselijk geslacht zou staan 30). Hoe zeer deze 
regering formeel, qua ambt, overeenkomst vertoont met wat na de zonde
val de overheid heet, moge blijken uit het feit, dat Kuyper de term over
heid voor de patriarchale regeringsvorm zelf gebruikt 31). Bovendien zegt 
hij sprekend over de gevolgen van de zonde VOOi' de patriarchale regerings
vorm: "De huisorde kreeg tendeele een strafrechtelijk karakter, met inbe
grip van doodstraf," 32) 

We kunnen concluderen, dat volgens Kuyper ook in een zondeloze 
samenleving een regeringsvorm noodzakelijk is. Uit de gegeven citaten 
blijkt onmiskenbaar, dat Kuyper ook voor die situatie het ambt van de 
overheid kende 33). Natuurlijk heeft dit ambt .na de zondeval een andere 
aanblik gekregen, vooral door het politioneel strafrechtelijk karakter er van. 
Dat Kuyper ni'ettemin het onderscheid tussen het overheidsambt in een 
zondeloze en zondige samenleving zo sterk benadrukt, dat de overheid 
alleen om der zonde wil heet te zijn, vloeit voort uit zijn visie op het 
organische en mechanische. 

Het is opvallend, dat de conclusie van ons betoog een duidelijke parallel 
vertoont met Kuypers gedachten over de naties en volken. Op verreweg 
de meeste plaatsten schrijft Kuyper het ontstaan van de naties toe aan 
de zonde 34). 

27) Pro Rege, I, blz. 305. 
28) De Gemeene Gratie, IU, blz. 99. 
'.!IJ) Pro Rere, I, blz. 306. E Voto, IV, blz. 53, Vlg. Locus V, De Magistratu, blz. 160, 

175. Opmerkenswaardig is, dat Kuyper deze functie van koning als organisch met zijn 
volk toedenkt aan Christus. Pro Rege, I, blz. 307. Voor Kuypers visie op het orga
nische hoofd der mensheid, zie mijn dissertatie, blz. 111 vvo 

30) Pro Rege, I, blz. 309. 
31) Antirevolutionaire Staatkunde, I, blz. 242. 
32) A. W., I, blz. 260. 
33) Deze conclusie schijnt me de stelling van Herman Ridderbos te steunen, dat de 

opvatting, als zou de overheid haar taak vinden in de handhaving van wet en ge
rechtigheid in juridische zin, en niet ook in de bevordering van de vrede en gerechtig
heid in de meer omvattende zin van het oudtestamentische sjaloom en tzedeka, een 
al te beperkende modificatie is van de algemene notie, die de Schrift en in aansluiting 
daaraan ook de reformatorische traditie van de taak van de overheid heeft, Bezinning, 
11, (1956), blz. 112. Wellicht is ze ook van betekenis voor de discussie over de staats
taak. Zie daarvoor A. M. Donner, Bijdrage tot de discussie over de staatstaak, in: 
Rechtsgeleerde Opstellen, Kampen, 1951, blz. 177-187. En H. Dooyeweerd, Een 
Rooms-Katholieke visie op de Protestants-Christelijke denkbeelden inzake bedrijfs
organisatie en de recente discussie over de grenzen der overheidstaak, in: Anti
Revolutionaire Staatkunde, jrg. 1952, blz. 65-79, 97-122. 

34) Pro Rege, UI, blz. 256-258. Locus V, De Magistratu, blz. 65. 
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Er zijn echter ook plaatsen, waar Kuyper zich het ontstaan van de 
verschillende volken in verband denkt met de variaties die God in de 
schepping heeft gelegd. Dan heeft de zonde dit proces van splitsing alleen 
versneld 35) en o.nzuiver gemaakt 36). Volgens deze gedachtenlijn zal het 
onderscheid tussen de naties in de hemel niet verdwijnen 37). 

Bijzonder interessant is nu, dat S. J. Ridderbos de tegenstrijdigheid 
tussen deze beide lijnen heeft willen oplossen door te stellen, dat hetgeen 
zonder zonde organisch geschiedde, nu mechanisch plaats vond 38). Wan
neer de zaken voor wat betreft de splitsing der mensheid in onderscheiden 
volken zo staan, zouden we er a posteriori uit mogen afleiden, dat ditzelfde 
geldt voor het ambt der overheid, hetgeen ons resultaat bevestigt. 

Tenslotte willen we de aandacht vestigen op de achtergrond van de 
termen organisch en mechanisch. Ze hangen samen met Kuypers schep
pings- en gemene-gratie-Ieer. 

Vanwege zijn idealistisch getint scheppingsbegrip 39) bestaat er een 
zekere analogie tussen de Schepper en Zijn schepping. Dit impliceert, dat 
er nooit een absolute breuk tussen de Schepper en Zijn schepping kan 
ontstaan. Er is via het levensbeginsel, dat organisch uit de Scheppings
middelaar voortkomt, een blijvende relatie. 

Waar de zonde deze relatie bedreigt, moest met noodzakelijkheid in 
aansluiting aan Kuypers scheppingsleer zijn gedachte over de gemene 
gratie gevormd worden. De gemene gratie heeft geen andere taak dan de 
schepping in stand te houden en haar te behoeden voor het totale verval, 
waaraan zij door de zonde dreigde onder te gaan. 

Deze gemene-gratieleer is dus een noodzakelijke aanvulling op de 
schepping sedert de zonde haar intrede deed. Dat het nieuwe van deze 
genade moeilijk valt in te zien, blijkt uit het feit, dat haar oorsprong 
gezocht moet worden in de Scheppingsmiddelaar en niet in de Verlossings
middelaar ~). 

Het ligt voor de hand, dat we in de gemene gratie nu twee elementen 
ontdekken, enerzijds vanwege haar aansluiting bij de schepping een crea
tuurlijk moment, en anderzijds vanwege haar taak om de gevolgen van de 
zonde tegen te gaan, een lapsarisch moment. 

De verhouding tussen deze beide is er een van een dialektische polari
teit 41). Dat wil zeggen, ze staan beide afwissdend zelfstandig en afhanke
lijk tegenover elkaar. 

Wanneer men het lapsarisch moment zelfstandig stelt, moet men van 
de in de gemene gratie getroffen maatregelen wel zeggen, dat ze chirur
gische noodverbanden zijn 42). Doch dit is niet de hele waarheid. Men 

35) Pro Rege, lIl, blz. 237. 
36) Antirevolutionaire Staatkunde, l, blz. 156. 
<17) Encyclopaedie, lIl, blz. 325. Praedicatiën, Kampen, 1913, blz. 438. Antirevolutio

natire Staatkunde, l, blz. 97. E Voto, 1I, blz. 279. 
38) S. J. Ridderbos, De Theologische Cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper, 

Kampen, 1947, blz. 124. 
319) Zie hiervoor mijn dissertatie, blz. 70, 78, 219-222. 
40) Zie mijn dissertatie, blz. 227. 
41) De term is van S. U. Zuiderna, die hem gebruikte in zijn artikelen Gemene 

Gratie en Pro Rege bij Dr. Abraham Kuyper, in: Antirevolutionaire Staatkunde, 
24, (1954), blz. 1-19, 49-73. 

42) Voor de overheid zegt Kuyper dit in Antirevolutionaire Staatkunde, I, blz. 260. 
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zal tegelijk de samenhang van deze noodmaatregelen met de schepping 
moeten verdisconteren, zodat het lapsarisch moment dialektisch door het 
creatuurlijk moment bepaald wordt. Daarom moet Kuyper de noodzaak 
van het overheidsambt ook in een zondeloze samenleving erkennèn. 

Slechts schijnbaar redt Kuyper zich uit dez·e inconsequentie door tegen
over het organische van het laatste, het mechanische van het eerste te 
benadrukken. De spanning tussen deze beide is wezenlijk voor Kuypers 
gehele gemene-gratie-conceptie. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

De ontwikkeling van de internationale verhoudingen wijst kennelijk in 
een bepaalde richting. Reeds meermalen hebben wij in deze rubriek be
toogd, dat het onjuist is te menen, dat al het wereldgebeuren te herleiden 
zou zijn tot de grote tegenstelling tussen Washington en Moskou. Hetisniet 
zo, dat er alleen een beweging is naar eenheid, ook niet naar twee centra. 
Want naast het streven naar samenwerking vindt men ook voortdurend 
het streven naar nationale zelfstandigheid. Deze bewustwording van het 
nationale is de laatste tien jaren steeds sterker geworden. Op zich zelf 
is dat niet af te keuren, mits maar de toelaatbare grenzen in acht worden 
genomen. Maar de diplomatie moet met deze ontwikkeling rekening 
houden. Anders hangen haar voorstellen in de lucht. Duidelijk is dat uit
gekomen bij de moeilijkheden in het Midden Oosten. 

In ons vorige overzicht konden wij nog melding maken van de vorming 
van de Verenigde Arabische Republiek, bestaande uit Egypte en Syrië, 
waarbij zich later ook nog de onbeduidende woestijnstaat Jemen aansloot. 
Het hoofd van deze republiek werd Nasser. Veel betekenis had deze 
aaneensluiting echter niet. Economisch zijn alle onderdelen hulpbehoevend 
en in elk geval afhankelijk van het westen. Slechts worden de twee eerste 
bijeengehouden door hun gemeenschappelijke haat tegen Israël. Ook werd 
het na enkele weken al duidelijk, dat er verschillende tegenstellingen tussen 
de landen bleven bestaan. Zo klaagde men in Syrië al spoedig over achter
uitzetting bij de verdeling van ambten. 

N u heeft N asser bij zijn staatkunde de steun van het groeiende Ara
bische nationalisme. Dat nationalisme is een feit. Het had reeds een aan
wijsbaar centrum, dat tijdens de tweede wereldoorlog nog wel met steun 
van Engeland was opgericht. Deze verbintenis had echter meer culturele 
dan militaire betekenis. Voor Egypte was dit een voordeel. Want militair 
vermag Egypte niet veel, maar het is cultureel het groeiende middelpunt 
van de Arabische wetenschap. 

Tegenover deze Verenigde Arabische Republiek sloten Irak en Jordanië 
een federatie. Hier was meer samenhang, omdat beide landen geregeerd 
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werden door afstammelingen uit het Hasjemietische huis, dat door het 
geslacht van Saoud enige tientallen jaren geleden van de Arabische troon 
was gestoten. Irak was rijk door zijn petroleum. Beide hadden vijandschap 
tegen Israël. Maar beide vertrouwden ook niet de aspiraties van Syrië, 
omdat dit een streven kende naar een groot Syrisch rijk, waartoe ook 
Israël en Jordanië en stukken van Irak moesten behoren. De voortvarende 
jonge koning Hoessein, in wie de geestkracht van zijn grootvader Koning 
Abdoellah scheen overgegaan te zijn, had nu echter wel spijt, dat hij 
indertijd had aangedrongen op de verwijdering van de Britse militaire 
missie, die het voortreffelijke Jordaanse leger had georganiseerd. Maar 
toch was deze federatie nog zwakker dan de Verenigde Arabische Repu
bliek, omdat Irak door zijn deelgenootschap van het Bagdadpact in 
wezen een niet zuiver Arabisch verbond steunde. Het Bagdadpact toch, 
waartoe ook Engeland behoorde en dat economisch en financieel gesteund 
werd door de Verenigde Staten, is een onderdeel van de grote ring, welke 
het westen getrokken heeft om Rusland. 

Wij konden in ons vorige overzicht ook nog melding maken van de 
ongeregeldheden in de christenrepubliek Libanon, waar een heftige oppo
sitie, die weer gesteund werd door Syrië, zich richtte tegen het beleid 
van de president Chamoun. Volgens de opvatting van Hammerskjöld kon 
men hier slechts spreken van een intern geschil, zodat de Verenigde Naties 
niet verder gingen dan het zenden van militaire waarnemers, die echter 
in het woestijngebied weinig konden uitrichten. Hun rapporten waren 
dan ook aanvankelijk negatief. Maar de oppositie ontkende heftig, dat zij 
enige steun ontving van communisten. Het was een particuliere t.wist, 
die hier werd uitgevochten, los van de tegenstelling Moskou en Washington. 

Deze ontwikkeling werd wreed onderbroken door de revolutie in Bagdad. 
De jonge koning Feisal werd met zijn familie en zijn regeringsleider 
Nouri al Said vermoord, juist toen de koning zich naar Ankara zou 
begeven voor het bijwonen van een vergadering van het Bagdadpact. Deze 
opstand was op dat ogenblik niet tegen het westen gericht. Het petroleum
kapitaal bleef ongedeerd. Waarschijnlijk daarom werd de nieuwe regering 
spoedig erkend, eerst door de Arabische landen, later ook door de westerse 
mogendheden. 

Toch was de reactie van de Verenigde Staten even resoluut als onver
wacht. Op verzoek van de Libanese regering deed de regering te Washing
ton enkele duizenden mariniers met zware bewapening bij Beirouth aan 
land gaan. Eveneens op verzoek van de plaatselijke regering zond Enge
land door de lucht t1'Oepen naar Amman ter beveiliging van het Jordaanse 
bewind tegen een herhaling van Bagdad. 

Natuurlijk reageerde Rusland onmiddellijk met een beschuldiging van 
westerse kapitalistische agressie. En thans kwam het merkwaardig verschil 
voor de dag, dat de gang der ontwikkeling karakteriseert. 

Eisenhower speelde zijn rol op grond van artikel 51 van het charter 
van de Verenigde Naties. Hier gold het verdediging tegen een directe 
aanval, waartegen zelfverdediging geoorloofd was, eventueel met hulp van 
anderen. De getroffen verdedigingsmaatregelen moesten echter onmiddel
lijk worden meegedeeld aan de Veiligheidsraad en zij bleven slechts geoor
loofd, totdat de Veiligheidsraad de nodige maatregelen had getroffen. Op 
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deze wijze voorkwam men, dat het zenden van troepen kon worden 
gedisqualificeerd als onderdeel van de grote strijd tussen Moskou en 
Washington. Het betrof de bescherming van een afzonderlijk gebied langs 
de weg van de samenwerking in het verband der Verenigde Naties. 

Rusland wenste thans echter een topconferentie en wel zo spoedig moge~ 
lijk. Terecht weigerde Eisenhower zijn standpunt te wijzigen. Daarom 
was het zo jammer, dat Macmillan, daartoe aangezet door de Labour
fractie, meer voor een topconferentie gevoelde, zij het dan binnen het 
raam van de Veiligheidsraad. De Gaulle stond helemaal afzijdig, uit spijt, 
dat hij niet bij de maatregelen betrokken was, hoewel Frankrijk oude 
culturele handen met Libanon had, maar ook omdat hij de leiding wilde 
hebben van het continentale Europa tegen de zeemogendheden. 

Terwijl de onderhandelingen zich traag voortsleepten, verscheen plotse~ 
ling het bericht over een bezoek van Chroestjew aan Peking. In het 
communiqué werd weinig nieuws gezegd, alleen kwam er in voor een 
felle aanval op Tito en zijn nationaal communisme. 

Weer wat later verscheen een mededeling, dat Chroestjew afgezien 
had van de topconferentie. Blijkbaar was dit geschied onder druk van 
Mao Tsje Toeng. 

Uit dit alles volgt, dat ook hier het nationale beginsel het gewonnen 
heeft van de verdeling in twee kampen. China, het eeuwige China, het 
oudste en grootste rijk der wereld, is niet bereid gebleken de leiding van 
Moskou te aanvaarden. Waarschijnlijk heeft hieraan medegewerkt de 
ontstemming van Mao Tsje Toeng over het feit, dat India, dat met 
China over de suprematie in Zuid-Oost-Azië strijd voert, door Chroestjew 
was voorbestemd op te treden als lid van de topconferentie. 

China wil wel samenwerken met Moskou, maar geen satelliet zijn. 
Daarom heeft China ook kernwapens van Rusland geëist. Dit laatste heeft 
onmiddellijk geleid tot versterking van de samenwerking tussen de Angel
saksische mogendheden, o. a. blijkende uit de landing van Amerikaanse 
mariniers in Singapore. 

Deze mogendheden trachten thans ook weer de sympathie van Indonesië 
te verkrijgen door het leveren van lichte wapens. Dit heeft weer de ont
stemming van Nederland en Australië opgewekt. De regering te Djakarta 
heeft thans moeten toegeven, dat deze wapens geleverd zijn onder voor
waarde, dat zij slechts gebruikt konden worden volgens de bepalingen 
van het Handvest van de Verenigde Naties. Dit sloot agressie uit. Deze 
verklaring heeft natuurlijk alleen betekenis, indien de regering van Indo
nesië thans bereid is een overeenkomst na te leven. Intussen reist de 
Australische minister van Buitenlandse zaken Casey langs de Verenigde 
Staten, Engeland en Nederland. Het is waarschijnlijk, dat hier de positie 
van Nieuw-Guinea ook ter sprake zal komen. Het is voor Australië een 
levensbelang, dat hier geen Aziatische mogendheid zich nestelt. 

Voor de verhoudingen in het Midden Oosten is het van betekenis ge
weest, dat de troonopvolger in Saoudisch-Arabië Feisal een bezoek heeft 
gebracht aan Nasser. Het ligt voor de hand, dat het punt van overeen
stemming in hun besprekingen is geweest de wens, dat alle vreemde 
troepen zo spoedig mogelijk zich uit het Midden Oosten zouden terug-
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trekken. Vandaar dat het helemaal geen opzien l1Jeer baarde, dat er op de 
bij zondere zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties, 
waar de klacht van de regering van Libanon werd behandeld, tenslotte 
een voorstel van alle Arabische landen met algemene stemmen werd 
aanvaard, waarin geen veroordeling uitgesproken werd over het optreden 
van Amerika en Engeland; waarin -het Arabische nationalisme naar voren 
werd geschoven en de integriteit van alle Arabische staten werd gewaar
borgd en een orgaan van de Verenigde Naties, Hammerskjöld, verzocht 
werd, de verdere regelen te treffen, waardoor de troepen van Amerika 
en Engeland in het Midden Oosten overbodig zouden worden. 

In wezen zijn hiermede de Amerikaanse voorstellen, zij het in andere 
vorm, aangenomen. 

Tegenover de tegenstelling Washington-Moskou is op grond van het 
nationalisme de zelfstandigheid van het Midden Oosten bevestigd en zelfs 
de zelfstandigheid der afzonderlijke staten beveiligd en wel volgens de 
voorschriften van het verdrag der Verenigde Naties, die hierbij zijn uitge
gaan van de zelfstandigheid der afzonderlijke leden. 

Met de regeling van Cyprus, is men overigens nog niet veel gevorderd. 
Daar kan men van een afzonderlijk belang van Cyprus niet spreken, 
omdat hier twee volksgroepen, het Griekse en het Turkse om de voorrang 
strijden. Bovendien spreken Griekenland en Turkije zelf een hartig woordje 
mee. Maar daar staat tegenover, dat het algemeen belang van de militaire 
basis op Cyprus voor de strijd tegen het communisme van Moskou ver
hindert, alleen op het belang van de bevolking te letten. Het voorstel 
van Macmillan, beogende een tijdruimte van zeven jaar te laten voorbij
gaan, voor een definitieve regeling zou worden ingevoerd, en intussen 
de onderlinge strijd te staken, verwierf na persoonlijk bezoek van de Britse 
premier wel de goedkeuring van Ankara, maar niet die van Athene. Ook 
de aartsbisschop van Cyprus Makarios was niet bereid zijn instemming 
te betuigen. Het schijnt, dat deze lieden nog niet de harmonie tussen het 
belang van de afzonderlijke staten en het belang van het geheel willen 
nastreven. 

Beter wordt dit ingezien door Tito. Deze poogt een zelfstandige positie 
te handhaven zowel ten opzichte van het westen als ten opzichte van 
Rusland. Door het bezoek, dat N asser hem bracht, juist toen de revolutie 
in Bagdad losbarstte, is de Egyptische dictator wel gecompromitteerd, 
toen Chroestjew en Mao Tsje Toeng het particularisme van Tito af
keurden. De spoed reis van Nasser naar Chroestjew heeft hier niets aan 
kunnen veranderen. 

Overzien wij het gehele gebeuren, vooral van de laatste weken, dan 
blijken de verschillende bondgenootschappen iets los te weken. De onder
delen van beide fronten leggen meer de nadruk op het eigen belang en 
schijnen daar meer waarde aan te hechten dan aan de samenwerking. 
Het geschil, dat IJsland bereid is te aanvaarden over de twaalfmijlzone, 
die voornamelijk van betekenis is voor de visserij, en waarbij Engeland 
zich gereed maakt, eventueel zelfs met de wapenen de belangen van zijn 
vissers te verdedigen, is een ietwat overdreven consequentie van het 
beginsel, dat het belang van het afzonderlijke land zelfs de samenwerking 
in een belangrijk bondgenootschap als de Navo overtreft. 

- -~ -~-~ 
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VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Gaarne wil ik nader worden ingelicht omtrent het antirevolutionaire 
school-ideaal. 

Ik meende, dat Groen van Prinsterer aanvankelijk opkwam voor een 
overheidsschool voor de roomse, protestantse en israëlitische gezindte en 
zich later een voorstander van de bijzondere school betoonde, hoewel hij 
in de grond van de zaak aan de christelijke overheidsschool steeds heeft 
vastgehouden. Kuyper daarentegen wilde "de school aan de ouders". 

Nu las ik destijds in Trouw: "Er is niemand onder de christenen in 
den lande die niet met Hoedemaker hartstochtelijk zou verlangen naar de 
ene christelijke school voor heel de natie". 

Betekent zulks toch, dat de christelijke overheidsschool als ideaal wordt 
gesteld? 

Hoe moet dan het desbetreffende artikel van ons program van beginselen 
worden verklaard? 

ANTWOORD: 

Van een "onderwijskwestie" is eigenlijk eerst sprake na 1806. De school
vvet van 1806 verlangde een zodanige inrichting van het ondervvijs, dat het 
onder "het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstande
lijke vermogens der kinderen ontwikkelt en zij zelven opgeleid worden tot 
alle maatschappelijke en christelijke deugden". Van leerstellig onderwijs 
in de godsdienst hadden de onderwijzers zich echter te onthouden. Geen 
kind mocht in zijn godsdienstige gevoelens worden gekwetst. Van positief 
christelijk ondervvijs vvas dan ook weinig of geen sprake. Langzamerhand 
rees aan verschillende zijden ontevredenheid met de bestaande toestand. 
De roomsen, vooral in het zuiden, stelden maar vveinig vertrouvven in het 
ondervvijs aan de openbare school, dat huns inziens een protestants 
karakter droeg. Zij begeerden vrijheid van onderwijs. 

Sommigen zochten een oplossing in andere richting. Zij wilden de 
openbare school, waar nodig en mogelijk, splitsen in een roomse en een 
protestantse. Deze idee der facultatieve splitsing was in wezen reeds 
eerder toegepast, nl. in 1817, toen bepaald werd dat voor Israëlieten 
afzonderlijke scholen konden worden opgericht. Onzeker is, wie het eerst 
deze gedachte der facultatieve splitsing heeft gelanceerd; mogelijk komt 
ze van roomse zijde, hoewel ook in het protestantse kamp op deze moge
lijkheid gewezen werd. Hoe het zij, de staat had alle onderwijs zo goed 
als geheel aan zich getrokken en zijn school was de gemengde school. 

Aldus vvas de situatie toen koning Willem I in 1829 wilde tegemoet 
komen aan grieven van zijn zuidelijke onderdanen, die afkerig waren van 
zijn onderwijsbesluiten, welke afgestemd waren op de naar noord-neder
lands model gevormde gemengde school. 

Als secretaris van het kabinet des konings kwam Groen van Prinsterer 
in deze tijd voor het eerst met de onderwijskwestie in aanraking. Alle 
voor de vorst bestemde stukken gingen eerst door zijn handen en zo kreeg 
hij o. a. een verzoekschrift onder ogen, waarin gevraagd werd aan de 
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rooms-katholieke geestelijkheid mede het toezicht op de roomse en aan de 
protestantse predikanten het toezicht op de protestantse scholen te ver
lenen. Dit zou, volgens Groen, leiden tot facultatieve splitsing, iets waarvan 
hij - vooralsnog - niet weten wilde. Men zou dan "moeten uitgaan van 
een afscheiding tussen scholen der onderscheiden gezindten", wat de rege
ring van een land zonder één nationale kerk niet kon bevorderen. Groen 
was toen nog voor de gemengde school. 

Maar langzamerhand ging zich in Groen een verandering voltrekken. 
Een verandering niet alleen in politicis - tengevolge van zijn kennis
making met· de geest der revolutie in Brussel -, maar vooral in gods
dienstige zin. De dood van zijn moeder in 1832, eigen zwakke gezondheid 
en ernstige ziekte daarna brachten Groen tot een beslissend keerpunt in 
zijn leven. Het tot nu toe sluimerende geloof kwam ten volle tot open
baring en het werd zijn persoonlijke volle en positieve overtuiging "buiten 
Christus is alles ijdelheid". Zijn steun aan het Réveil is daar een uiting van. 

De ommekeer in Groens persoonlijke leven ging invloed uitoefenen 
op zijn houding en visie in politicis. In zijn De maatregelen tegen de 
afge.scheidenen aan het staatsrecht getoetst raakte hij terloops de onderwijs
kwestie aan. Merkwaardig is echter, dat hij zich hierin niet keerde tegen 
het staatsonderwijs als zodanig. Groen toonde zich hierin een kind van 
zijn tijd. De school is voor hem de openbare, dat wil zeggen de overheids
school en in beginsel heeft hij daaraan zijn leven lang vastgehouden. Maar 
zijn gedachten gaan zich wel wijzigen ten aanzien van het karakter en 
de inhoud van het onderwijs. Van nu af aan wilde hij in de scholen de leer 
der Heilige Schrift onderwezen zien. Positief christelijk onderwijs verlangde 
hij thans. Zijn critiek richtte zich dan ook voortaan tegen het algemeen 
zedelijk karakter van het onderwijs op de openbare overheidsschool, waar 
alle leerstellig godsdienstonderwijs contrabande was. Theologische spits
vo.ndigheden verlangde hij niet, maar wel dat van Christus de Zaligmaker 
van zondaars aan de kinderen verteld werd. 

Groens politieke activiteit in die richting dateert van 1840, toen hij in 
de Tweede Kamer in dubbelen getale zitting kreeg. De vraag, op welke 
wijze aan het recht der ouders kan worden voldaan, om hun kinderen 
het onderwijs te doen geven, dat zij voor hen begeerden, hield hem steeds 
bezig. Hij zocht een weg, waarlangs dit door de openbare school te be
reiken zou zijn. 

Als staatsraad in buitengewone dienst werd hij benoemd tot lid van 
de commissie "tot het onderzoeken der bezwaren betrekkelijk het lager 
onderwijs". Aan het rapport van deze commissie, waarin geadviseerd 
werd de toestand te laten zoals ze was, waarmede Groen niet kon in
stemmen, voegde hij een minderheidsnota toe. Er langzamerhand van over
tuigd geraakt, dat onder de gegroeide omstandigheden positief christelijk 
o.nderwijs op de openbare school tot een onmogelijkheid geworden was, 
liet hij deze illusie thans varen. In zijn nota hield hij een splitsing der 
openbare school naar gezindten aan, ook al kon hij dienaangaande moeilijk 
met zichzelf in het reine komen. Voorts bepleitte hij de vrijheid, bijzondere 
scholen op te richten zonder autorisatie der overheid. "Ik zou", schreef 
Groen, "ook bij het in standhouden der gemengde school, afzonderlijk 
onderricht voor Protestanten en Rooms-Katholieken begeerd hebben in de 
vakken waarop de invloed van onderscheidene geloofsbegrippen zich bijna 
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onvermijdelijk openbaart". Ook deze oplossing legde hij de koning voor. 
Ziende de al meer .opkomende invloed der Groninger richting, waardoor 

het positief protestants-christelijke element hand over hand uit het onder
wijs verdrongen werd, en vrezende de prediking van een algemeen chris
tendom, waarin van het "christelijke" op de openbare gemengde school 
weinig meer overbleef, koos Groen tenslotte beslist. voor de facultatieve 
splitsing der overheidsschool. Hij wenste gezindheidsscholen onder mede
werking van de staat. Hij verlangde van de minister de erkenning, dat de 
gemengde school facultatief zou zijn en dat splitsing zou plaats vinden 
als de bevolking het verlangde. 

Duidelijk is Groens standpunt naar voren gekomen in 1857 bij het 
conflict met zijn oude vriend, minister Van der Brugghen. Groen was 
voorstander van staatsonderwijs en naar zijn mening moest op de open
bare school, uitgaande van een christelijke staat, ook positief christelijk 
onderwijs gegeven worden. Dit ideaal trachtte hij door middel van de 
afzonderlijke, naar gezindheden gesplitste, school te bereiken. De bijzon
dere, niet van de staat uitgaande school was voor hem slechts een surro-
gaat, al was het onmisbaar. . 

Van der Brugghen daarentegen maakte onderscheid tussen het terrein 
van de wet en dat van het Evangelie. De staat behoorde tot het eerste, 
kon daarom niet christelijk zijn; de school behoorde tot het tweede. 
Wanneer de staat zich nu met het onderwijs zou inlaten, dan kon dat 
onderwijs niet anders dan neutraal zijn. Hij mocht zich niet op het terrein 
van het Evangelie begeven; eerder was dat de taak van het bijzonder 
onderwijs. 

Toen een ontwerp van wet op het lager onderwijs in 1857 werd inge
diend, was Groen hevig teleurgesteld en werd de breuk met Van der 
Brugghen definitief. Het ontwerp vermeldde o. a.: "Het schoolonderwijs 
wordt onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar 
gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen 
en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden." 

Het woord "christelijk" was hier volgens Groen slechts bijgehaald om 
de wet voor allen aannemelijk te maken, maar wezenlijke inhoud ontbrak 
eraan. In de grond betekende dit een doortrekken van de lijn van 1806, 
dat wil zeggen: handhaving van de openbare neutrale school, waarop de 
onderwijzer zich "onthoudt van iets te leeren, te doen of toe te laten, 
dat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen 
van anders-denkenden. Hij prent aan de kinderen dien eerbied in, en 
wekt hen op tot onderlinge liefde en verdraagzaamheid". 

Tegen die neutraliteit keerde Groen zich, vooral omdat het geen strikte 
neutraliteit bleek te zijn. De godsdienstloze school was een "secte-school 
der modernen", het rationalistische anti-christelijke modernisme oefende 
zijn nadelige invloed op het openbaar onderwijs uit. 

Daarom eiste Groen thans slechts nauwgezette toepassing van de wet, 
of wel strikte neutraliteit. Hij kwam in verzet tegen de neutraliteit die 
geen neutraliteit was, doch slechts een uiting van het moderne christendom 
boven geloofsverdeeldheid. Toepassing der wet verlangde hij óók hierin, 
dat hij nu voor de vrijheid van het christelijk onderwijs opkwam. Want 
het openbare onderwijs in deze vorm was onaanvaardbaar voor ouders, 
die hun kinderen christelijk onderwijs gegeven wilden zien, naar het 
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positieve Evangelie, zoals het in de Bijbel is beschreven en in de belijdenis 
geformuleerd. Daarom bleef hem nu slechts over te eisen, dat het neutrale 
onderwijs ook metterdaad neutraal zou zijn. Liever geen voedsel, dan 
vergif. 

Zo kwam Groen er toe, zijn gedachte van de facultatieve splitsing der 
overheidsschool te laten varen, omdat de wet nu het openbare, van de 
staat uitgaande, neutrale onderwijs verlangde. Na 1857 eiste hij dus de 
neutrale staatsschool, omdat de wet hem geen andere mogelijkheid 
meer liet. 

N u de wet er eenmaal zo lag, zag hij in, dat de christelijke openbare 
school, ook die naar facultatieve splitsing, onmogelijk geworden was, en 
aanvaardde hij de godsdienstloze openbare school. De enige weg voor 
christelijk onderwijs was voortaan de bijzondere school. 

Opmerking verdient, dat Groen in zijn laatste levensjaren weer eniger
mate tot zijn oude gedachte van facultatieve splitsing der godsdienstige 
overheidsschool is teruggekeerd. Deze idee heeft hij blijkbaar toch nimmer 
geheel kunnen loslaten. 

In 1873 wijst hij Dr. Kuyper erop, dat de weg van bijzonder onderwijs 
door hem slechts gekozen werd, omdat het niet anders kon, maar dat hij 
principieel vastgehouden heeft aan het "publiek recht der gezindheden" 
en het overleg van staat en kerk omtrent de openbare school wenselijk 
achtte. Alzo bij voorkeur geen bijzonder onderwijs uitgaande van de 
ouders als zodanig, maar van de kerk, van een bestaande godsdienstige 
gezindheid. 

Bij de bestudering van Kuypers gedachten ten aanzien van het onder
wijs kan men twee hoofdlijnen duidelijk waarnemen. 

V ooreerst laat Kuyper niet na, steeds met kracht te wijzen op het recht 
en de plicht, op de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van 
de opvoeding hunner kinderen. 

"Door de natuur der dingen, zijn de kinderen in de jaren hunner jeugd 
stoffelijk en geestelijk van de ouders afhankelijk. Van hen moet dus het 
initiatief, van hen de leiding, ook de voorziening in de kosten uitgaan, 
en bovenal, zij, en zij alleen hebben te bepalen, in welke overtuigingen 
hun kinderen in hun prilste jeugd zullen worden opgevoed ... Het is 
Gods ordinantie, dat het kind hulpbehoevend ter wereld komt, en eerst 
door opvoeding volle persoon kan worden; en voor de uitvoering van die 
ordinantie bezigt God de ouders als instrument. Zij staan daarbij in zijn 
dienst. Zij hebben daarbij een door God hun opgelegde taak te volbrengen. 
Ze staan voor alle opvoeding aan God verantwoordelijk" (De Gemeene 
Gratie, lIl, blz. 394/95). 

In het proces der historische ontwikkeling is echter het speciale school
verband ontstaan, dat een deel van de vorming, opvoeding en opleiding, 
der kinderen ter hand genomen heeft. 

"Er zijn tijden geweest, dat de ouders zoo goed als in de geheele op
voeding voorzagen. Nog onder Israël merkt ge niets van een school, of 
van opvoedingsgestichten, zelfs niet van kerkelijke vorming. Vader en 
moeder deden het werk der opvoeding zoo goed als alleen af. Zelfs voor 
het bedrijf was er nog geen deeling tot stand gekomen. Elke vader voorzag 
zelf in de nooddruft van zijn gezin, en de kleed ij werd in huis geweven 
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en gemaakt ... Thans is het zoo niet meer, naast het gezin is de school 
opgekomen, het ambacht heeft zijn eigen leermethode, en ook de kerk 
neemt bij de opvoeding een zelfstandige plaats in" (ibid. blz. 395). 

Is - en hiermede komen wij op de tweede lijn bij Kuyper - aldus 
in de loop der historie de zelfstandige school opgekomen, deze school heeft 
dan ook een zelfstandig levensterrein verworven, waarop zij zich naar 
eigen levenswet ontplooien moet. 

"Heeft alzoo de vader den plicht en het recht, om zijn kind voor de 
schoolopvoeding alleen toe te vertrouwen aan zulk een school, die, bij het 
werk der opvoeding, voortbouwt op den door hem gelegden grondslag, 
nooit kan hieruit worden afgeleid, dat het onderwijs op de school niet 
een eigen wet zou hebben te volgen en in alles van het goedvinden der 
ouders afhankelijk zou zij.n. Aan den vader verblijve het recht om de school 
voor zijn kind te kiezen en c.q. zijn kind weer van die eens gekozen 
school af te nemen; maar in de school draagt niet hij, maar de onder
wijzer de verantwoordelijkheid... De onderwijzer heeft zelf te beoor
dee1en, hoe hij zijn onderricht geven zal, en hij moet dat geven, niet naar 
gril of inval, maar in gehoorzaamheid aan de opvoedkundige wetten ... 
Maar nooit mag een vader zich inbeelden, dat hij den meester de wet 
heeft te stellen ... Noch de onderwijzer op de school, noch de baas op het 
ambacht, noch de predikant op de catechisatie zijn zijn knechten, die 
onder zijn bevelen of onder zijn gezag staan. Zij zijn veeleer zelfstandige 
personen, met eigen verantwoordelijkheid ... " (ibid. blz. 396/97). 

In dit laatste vindt men Kuypers leer van de souvereiniteit in eigen 
kring ten voeten uit. Ook voor de school zoekt hij het terrein, waarop 
deze zich naar eigen levenswet vrij ontwikkelen kan. 

Deze twee hoofdlijnen in Kuypers gedachtengang vindt men treffend 
samengevat in De Standam"d van 19 maart 1874, waar hij schrijft: 

"De lagere school neemt het kind op gedurende een levenstijdperk, dat 
schier uitsluitend voor zijn opvoeding bestemd is ... Is het nu, met het 
oog op de ordinantien Gods, onbetwistbaar, dat de opvoeding tot de 
plichten der ouders behoort, dan volgt hieruit terstond, dat in de kring 
der ouders het levensterrein te zoeken is, waarop de volksschool een 
zelfstandig leven, naar den eis van haar natuur en aan haar levenswet 
beantwoordend, leiden kan." 

Aldus twee belangrijke punten door Kuyper aangegeven met betrekking 
tot het onderwij s : 

Ie. het recht (want de plicht en de verantwoordelijkheid) der ouders, 
2e. de souvereiniteit in eigen kring der school. 
In de schoolstrijd, de op het staatkundig vlak gevoerde strijd om de 

vrijmaking van het onderwijs en de financiële gelijkstelling van het bijzon
dere onderwijs met het openbare, kwam vooral op het eerste het accent te 
vallen. En zulks laat zich gemakkelijk verklaren. 

Kuyper zag de overmachtige positie, welke de van de staat uitgaande 
openbare school innam. Hij kwam op voor het goed recht van de ouders, 
hun kinderen opgevoed (opgeleid) te zien in de door hen begeerde geest. 
Hij constateerde, dat de protestants-christelijke ouders voor hun kinderen 
een positief christelijk onderwijs aan de openbare school niet verkregen. 
Derhalve restte hem slechts, met de verantwoordelijkheid der ouders als 
uitgangspunt, het pleit te voeren voor het bijzonder onderwijs. De eis der 
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financiële gelijkstelling tussen openbaar en' bijzonder onderwijs vormde 
het sluitstuk van deze strijd. 

Maar tegelijk zag Kuyper scherp in, dat het schoolverband als zodanig 
een terrein bestrijkt met eigen, zelfstandige levenswetten, naar welke de 
school zich vrij ontwikkelen moet. De vrije school dient dan ook regel 
te zijn. 

Dit is de achtergrond van het huidige artikel 13 van het a.r. beginsel
program. De leidende gedachte van dit artikel komt tot uiting in de eis, 
dat het onderwijs vrij moet zijn, dat het zich vrij naar eigen aard ontwik
kelen kan. Daaruit volgt vanzelf, dat de vrije school regel moet zijn. 
Slechts waar de veerkracht der bevolking ten aanzien van het onderwijs in 
gebreke blijft en zij als gevolg daarvan er toe genoodzaakt wordt, ga de 
overheid tot het geven van onderwijs over. De openbare school zij dus 
slechts een aanvulling. 

Houden wij echter één ding goed in het oog. De onder ons zo bekende 
woorden "de school aan de ouders" hadden voor Kuyper allereerst de 
bedoeling, de school vrij te maken van de staat, maar daarnaast ook: 
vrij van de kerk. Staats school noch kerkelijke school begeerde zij. 

Colijn gaat in zijn Saevis tranquillus in undis van dezelfde grondidee 
uit. "De school aan de ouders" betekent voorts evenmin dat de school 
een "verlengstuk van het gezin" zou zijn. In Kuypers gedachte van de 
souvereiniteit in eigen kring kan inderdaad ook dit laatste niet worden 
geaccepteerd. 

Handelende over de vrije school, spreekt Colijn van de schoolkring, 
de school als een levend organisme, dat ter vervulling van zijn taak naar 
eigen wetten werkt. 

De school heeft een eigen structuur naast die van het gezin. Voltrok 
zich het onderwij s vroeger wellicht geheel binnen de kring van het gezin, 
zoals bv. ook de huisnijverheid binnen die kring bedreven werd, in de 
historische ontwikkeling zien wij zelfstandige kringen daarvoor opkomen. 
Nijverheid en industrie behoren reeds lang niet meer tot de huiselijke 
gezinsbezigheden. In dezelfde lijn heeft ook het onderwijs zich ontwikkeld 
tot een zelfstandige kring met eigen structuur en levenswet. 

Daarom wordt door ons in beginsel afgewezen de gedachte van de 
staats- of overheidsschool, ook van de christelijke overheidsschool, alsmede 
de kerkelijke school. 

De door u geciteerde zinsnede uit Trouw van 5 november 1953: "er is 
niemand onder de christenen in den lande, die niet met Hoedemaker 
hartstochtelijk zou verlangen naar de ene christelijke school voor héél de 
natie", behoeft daarmede niet in strijd te zijn. Als ideaal wordt daar 
gesteld de ene christelijke school voor heel de natie, maar dit betekent 
nog niet de christelijke overheidsschool als ideaal. 

Zelfs wanneer er sprake zou zijn van een geheel christelijk Nederland, 
met een in al haar geledingen christelijke overheid, ook dan zouden wij 
niet het pleit voeren voor een christelijke overheidsschool. Want dan nog 
blijft de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en opleiding der kinderen 
primair bij de ouders en zou de overheidsschool door ons ten hoogste als 
aanvullend moeten worden beschouwd; namelijk slechts daar op haar plaats 
waar het volk zelf in initiatief te kort schiet en in gebreke blijft. 
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Ik trek de vergelijking met de industrie nog even door. De moderne 
ondernemingsgewijze georganiseerde productie, zioh ontwikkeld hebbende 
uit de huisindustrie, maar thans geheel daarvan losgeraakt, zou ook bij 
een geheel christelijke natie met een christelijke overheid niet door staats
productie moeten worden vervangen. Voor de staat ligt hier de primaire 
verantwoordelijkheid niet. 

In overeenkomstige zin, dunkt mij, moet het onderwijs worden gezien. 
Al heeft de staat ongetwijfeld bemoeienis ermee, de verantwoordelijkheid 
ervoor ligt allereerst bij de ouders zelf en deze kan door de overheid niet 
worden 'Overgenomen. 

Dit lijkt mij 'Ons principieel uitgangspunt te moeten zijn en in zoverre 
wijken wij thans van Groen van Prinsterer af. Dit betekent allerminst 
een verloochening, veelmeer een door vo'Ortgaande principiële bezinning 
verkregen verdieping van beginsel en ideaal. 

Wanneer dit alles op het te onzent bestaande onderwijsstelsel wordt 
toegespitst, is het duidelijk, dat wij daarmede maar ten dele ingenomen 
kunnen zijn. 

Dit stelsel toch toont ons een sterk ontwikkelde overheidsschool met 
een daarmede - overigens niet over de gehele linie - in geldelijk opzicht 
gelijkgestelde bijzondere, vrije school. Voor de financiële gelijkgerechtigd
heid wordt het uitgangspunt gevonden in de overheidsschool. 

De financiële gelijkstelling vormt intussen de minimum-eis, welke onzer
zijds bij het bestaande systeem wordt gesteld. 

Waar de situatie eenmaal is gegroeid tot wat zij is en een ombuiging 
in de richting, welke door ons principieel juist wordt geacht, zich voor
lopig in de praktijk niet als mogelijkheid aandient, lijkt het handhaven 
van de opzet van het bestaande onderwijsstelsel vooralsnog het enig moge
lijke. Vanzelfsprekend dient dan te worden gestreefd naar correctie van 
onvolkomenheden in dit bestaande stelsel. Dit houdt o. m. in het geheel 
doorvoeren van een rechtvaardige financiële gelijkstelling. 

Maar op herziening van het vigerende stelsel blijft het ideaal gericht. 
Naar ons uitgangspunt ga de school uit van vrije, op particuliere basis 
georganiseerde verenigingen van de voor de opvoeding en opleiding hunner 
kinderen primair verantwoordelijke ouders. De eigen verantwoordelijkheid 
der ouders vorme de grondslag, waarop een naar antirevolutionair beginsel 
opgebouwd onderwijsstelsel rust. 

MR. J. A. OOSTERHOFF 

* 
BOEKBESPREKING 

DR. GÜNTER DECKER, Republik Maluku Selatan, Die Repu
blik der Süd-M olukken. Untersuchungen und Doku
mente zum Selbstbestimmungsrecht der Ambonesen, 
zum Föderalismus und Kolonialismus in Indonesien. 
Verlag Otto Schwartz & Co, Göttingen 1957. 

Wie de studie van dr. Günter Decker ter hand neemt en enigszins 
bekend is met de zaak, waarover zijn boek handelt, is er zich pijnlijk 
van bewust, dat het in Nederland al jaren onmogelijk is, voor een boek 
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van enige omvang over dit onderwerp, zeker in onze taal, een uitgever 
te vinden. Het is een onderwerp, dat Nederland, moreel gesproken, ten 
zeerste aangaat - maar àl te groot is het aantal vooraanstaanden in de 
kringen van politiek, handel, industrie, universiteit en kerk, die over het 
meest tragische tafereel in het naspel van de Ronde Tafel Conferentie niet 
willen horen. 

Het is daarom te meer belangrijk, dat in een meer gelezen taal dan de 
onze (helaas) is, zulk een evenwichtige en heldere studie is geschreven 
door iemand, die al meer publikaties over vraagstukken van internationaal 
recht op zijn naam heeft staan. Daarbij heeft het boek de onduitse ver
dienste kort en bondig te zijn. 

De opzet van deze studie is als volgt. Allereerst brengt de schrijver 
de vragen van recht en de problemen der politiek in duidelijk verband 
met de bewegingen vóór de drang naar politieke zelfbestemming, die onze 
tegenwoordige niet-westerse wereld kenmerkt. Zijn onderzoek naar de 
zelfbeschikkingseisen der Zuid-Molukken is gericht op de volgende vragen. 

1. Kunnen de Zuid-Molukkers op het interne en het externe zelfbe
schikkingsrecht, zoals het in inter-indonesische verdragen en in het bijzon
der in de Ronde Tafel-overeenkomsten is neergelegd, aanspraken baseren 
en tegenover wie moeten die geldend gemaakt worden? 

2. Is het zelfbeschikkingsrecht alleen een "politieke" vordering, of is 
het reeds een paragraaf van het vastgelegde algemene volkenrecht, waar
uit eisen afgeleid kunnen worden, en hoe kunnen die dan tot gelding 
komen? 

3. Zijn de Zuid-Molukkers een volk, dat op het zelfbeschikkingsrecht 
aanspraak kan maken; voldoen zij aan de voorwaarde daartoe, namelijk 
werkelijk in staat te zijn over zichzelf te beschikken? 

4. Welke mogelijkheden hebben zij en heeft hun Republiek der Zuid
Molukken om de gewenste zelfbeschikking te verwezenlijken? 

In het boek is een kort hoofdstuk ingelast over land en volk der Moluk
ken: een serie historische en sociaal-geografische aantekeningen. Zij zijn 
zeer nuttig voor de niet-ingewijde lezer, al is hier wel plaats voor critische 
opmerkingen. 

Zo zijn de uitkomsten van de volkstelling van 1930 - hoe oud ook -
een vrij wat beter uitgangspunt om de stand van het tegenwoordige 
inwonertal te benaderen dan die van het Münchener Jahrbuch der Welt 
van 1954. En men kan twijfelen aan de uitspraak op blz. 23, dat de 
bevolking der (Zuid-)Molukken zich tot het Melanesische ras rekent, om 
de eenvoudige reden, dat het woord Melanesië alleen in de ethnologie en 
geografie gebruikt wordt en de bevolking het niet kent. Het gaat haar 
alleen om de politieke vraag: vóór of tegen Indonesië en zijn eenheids
staat. Er zou nog meer te noemen zijn. 

Hoe dit zij, het belangrijkste is dr. Deckers onderzoek naar de rechts
gronden van de zaak der Zuid-Molukken. Hij behandelt de geschiedenis 
en de achtergronden van Soekarno's en Hatta's proclamatie (17 augustus 
1945), de deelstatenhistorie, de driepartijen-conferentie rond de Haagse 
tafel en haar resultaten: bovenal het stichten van de Republiek der Ver
enigde Staten van Indonesië. Vervolgens de gebeurtenissen in 1950: hoe 
de deelstaat "Republik Indonesia" de anderen wegvaagde en opslokte en 
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hoe aldus de tegenwoordige eenheidsstaat ontstond. De ondergang van 
Oost-Indonesië bracht mede de afscheiding van de Zuid-Molukken. Een 
rechtmatige afscheiding, zo concludeert de schrijver - en zo oordelen 
velen met hem - aan de hand van overeenkomsten, verdragteksten 
en grondwetsregelen. Daaruit leidt Decker af, dat het gewapend optreden 
van de Republiek Indonesië in de Zuid-Molukken in volkenrechtelijke 
zin agressie is en de bezetting van dit gebied door haar troepen een "occu
patio bellica". De vergeefse pogingen in 1950 door de welbekende com
missie der Verenigde Naties om tussenbeide te komen en de zwakke 
gebaren der Nederlandse regering in dat j aar worden beschreven. 
De slotsom is, dat de Zuid-Molukken zich niet alleen kunnen beroepen 
op het feit, dat de V.N. zich in hun handvest verplicht hebben, het zelf
beschikkingsrecht als richtsnoer voor hun politiek te aanvaarden, maar ook 
en meer nog op het feit, dat dit recht in de R.T.C.-overeenkomsten is 
vastgelegd en zo goed mogelijk geregeld. 

Men kan m. i. met de schrijver verschillen - zie zijn hoofdstuk III -
over de vraag, of de Verenigde Naties en de voornaamste staten in de 
wereld de aanspraak op politieke zelfbeschikking reeds tot een regel van 
internationaal recht hebben verheven, dan wel of wij hier te doen hebben 
met een veel genoemd, soms gehanteerd, maar onvast en onvoldoende 
geformuleerd rechtsbeginsel. Hoe dit zij, met de schrijver moet een ieder 
constateren, dat de Zuid-Molukse voormannen tot nog toe op internatio
naal niveau niets bereikt hebben. Inderdaad, zij hebben onder de leden 
der V.N. geen voorspreker gevonden, die hun zaak bepleit. Zulk een 
advokaat te vinden, aldus Decker, is een vereiste, waarvan de toekomstige 
erkenning van de Republiek der Zuid-Molukken afhangt. Voorwaarde 
daartoe is, aldus de schrijver, dat ook in de toekomst de vrijheidszin der 
Ambonezen, waarvan de houding der Ambonese vluchtelingen in N eder
land een blijk is, levendig blijft en dat de openbare mening in de wereld 
meer dan voorheen voor het zelfbeschikkingsrecht der Zuid-Molukken 
in het krijt treedt. 

Op ruim 100 bladzijden tekst volgen ruim 100 bladzijden afschriften, 
vertalingen en documenten, die op de zaak der Zuid-Molukken betrekking 
hebben. Een prachtige, zakelijke toelichting op het boek; alles in het 
Engels (oorspro.nkelijk en vertaald) behoudens de nummers 3 (Neder
lands) en 49 (Frans). Dit franse stuk 1) is één van de weinige niet-officiële. 
Het is een polemisch gestelde brief aan Dag Hammarskjöld, gezonden, 
nadat voor de zoveelste maal het verzoek om de zaak der Zuid-Moluk
ken op de agenda te plaatsen, door hem was geweigerd. Herinnerend aan 
de tegenstrijdige houding der V.N.-organen in deze zaken (Algerije, 
Marokko, Cyprus) zegt de brief: "Wij weigeren te geloven, dat er bij 
de Verenigde Naties verschillende maten en gewichten in gebruik zijn, 
naar gelang de belangrijkheid der bij de zaak betrokken partijen." 

Deckers boek illustreert, hoe tweeërlei weegsteen een wezenstrek van 
het beleid der V.N. is. Wij wisten het reeds. Of, om met prof. Van 
Eysinga te spreken: "Ook als handhaafster van het recht heeft de organi
satie der Verenigde Naties niet aan de verwachting beantwoord". En 

1) Van de Internationale Federatie van de rechten van de mens, gedateerd 25 
september 1956. Helaas staan er storende drukfouten in. 



BOEKBESPREKING 221 

hij noemt de Zuid-Molukken als voorbeeld van haar tekortkomingen 2). 
Terzijde: op het boek, zoals op elk boek, is wel het een en ander aan 

te merken. Het gelukt nooit een boek zonder drukfouten te doen ver
schijnen. Wij zullen ze ,niet opsommen. Slechts zij er nog op gewezen, 
dat de "Zeittafel" op blz. 207 onder het jaar 1941 vijf feiten rangschikt, 
waarvan de eerste vier onder 1942 thuishoren. 

Terug tot de hoofdzaak: dit is een wel-gedocumenteerde studie over 
een van de ernstigste internationale reohtsschendingen van onze tijd: 
de straffeloze verbreking van de RT.-overeenkomsten, de belangrijkste 
internationale verdragen, tot op heden onder toezicht en medewerking van 
de V.N. gesloten. Het toont de rechteloosheid van een kleine nationale 
eenheid, die "het recht aan zijn zijde" heeft. Stond het geval maar op 
zichzelf! Volgens, Decker heeft de minister van Buitenlandse Zaken van 
het hier zelf niet geheel onschuldige Nederland ter Londense Suez
conferentie gezegd, dat, indien men niet berust had in de verbreking 
van de RT.C.-verdragen, het Suez-conflict niet gekomen zou zijn. De 
ene rechtsschending lokt de andere uit. 

Indien men ook in N assers Suez-greep tenslotte niet berust had, zou 
de moderne bahasa Indonesia niet verrijkt zijn met een nieuw woord: 
"Disuezkan", met betrekking tot van staatswege geconfiskeerde Neder
landse beleggingen en zaken: versuezt, ge-suez-izeerd, of hoe men het wil. 

Moge dit boek de rechtvaardige zaak, waarover het handelt, ten goede 
komen! Zonder wereldrechtsorde geen wereldvrede. PROF. DR. J. PRINS 

Zelfstandigheidspolitiek. Referatenbundel van het derde 
Gereformeerd Politiek Congres. Uitgave van het Gere
formeerd Politiek Verbond. 

In deze bundel zijn opgenomen de referaten, gehouden op het congres 
van het G.P.V. van 31 oktober en 1 nov. 1957. 

Het zou wellicht een interessante bezigheid zijn een vergelijking te 
treffen tussen de verschillende publikaties, die sinds de oprichting van 
het G.P.V., nu 10 jaar geleden, van deze zijde zijn uitgegeven. Aanvanke
lijk was het theologisch element, ook wat de personen betreft, wel zeer 
overwegend. 

Daarin is langzamerhand verandering gekomen. 
Men heeft blijkbaar de noodzakelijkheid ingezien, zich als politieke 

partij over politieke vraagstukken uit te spreken. Deze bundel getuigt van 
dit veranderend inzicht. 

In het voorwoord wijst ds. Den Boeft er nadrukkelijk op, dat het de 
bedoding is om de pralûische waarde van de beginselen te laten zien. 
Getracht wordt dus ook in positieve zin op staatkundig terrein werkzaam 
te zijn. 

Dit is onmiskenbaar een verandering ten goede. Jarenlang werd vaak 
volstaan met het maken van kritische opmerkingen, die met de politieke 
vraagstukken slechts in ver verwijderd verband stonden. 

Deze verandering van richting is niet toevallig. Al geruime tijd wordt 
in het officiële orgaan van het G.P.V. Ons Politeuma gewaarschuwd tegen 
het gevaar, zich te beperken tot een negatieve houding. 

2) W. J. M. van Eysinga, Het internationale Recht in dezen tijd, U.P. Leiden 
1958, blz. 9. 
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Daar zijn in deze bundel meer veranderingen ten goede te constateren. 
Ds. Den Boeft schrijft in het voorwoord, dat men met de werkelijkheid 
wil rekening houden. In het verleden werd een beroep op de werkelijkheid 
vaak afgedaan met de diskwalificatie van "kompromispolitiek" . Zo werd 
de stelling, dat politieke arbeid moet aansluiten (niet aanpassen!) bij de 
werkelijkheid steeds fel afgewezen. Nog opvallender is het beklemtonen 
van de waarde van het beginsel. 

In de eerste jaren droeg het G.P.V. een uitgesproken irrationalistisch 
karakter. Gepleit werd voor een politiek beleid, dat voor elke concrete 
situatie rechtstreeks het antwoord uit de Bijbel wilde aflezen. Deze lijn 
wordt langzamerhand losgelaten. In dit voorwoord wordt het voeren van een 
beginselpolitiek krachtig bepleit. Van de foutieve tegenstelling die tussen 
Schrift en beginsel gemaakt werd, bemerken we hier niets meer. Uit dit 
alles mogen we met blijdschap een toenadering tot de a.r. visie constateren. 

De titel "zelfstandigheidspolitiek" is minder gelukkig. 
Onder deze titel refereerde L. P. Laning over de verhouding van rijk 

en gemeenten, P. Jongeling over de achtergrond van de verhouding tussen 
West en Oost, mr. dr. L. A. F. Godschalk over het streven naar Europese 
integratie, en dr. A. J. Verbrugh over de samenwerking der kleine landen. 

Het is een nog al riskante zaak zulke verschillende verhoudingen onder 
het thema "zelfstandigheidspolitiek" samen te vatten. Bij de verhouding 
van rijk en gemeenten is sprake van autonomie, terwijl bij de verhouding 
van Nederland tot andere landen sprake is van souvereiniteit. 

Het is opvallend, dat juist van G.P.V.-zijde, waar men zo vuurbang 
is voor elke integratie, het woord zelfstandigheid voor zo verschillende 
verhoudingen gebruikt wordt. Indien immers de verhouding van rijk en 
gemeenten, welke er een is van het geheel tot zijn delen, eenzelfde zou zijn 
als die van het rijk tot een combinatie van landen, dan zou daarmede een 
welsprekende weerlegging zijn gegeven van de principiële bezwaren, 
die het G.P.V. tegen federalisme opwerpt. 

Dit kan bezwaarlijk de bedoeling geweest zijn. Men schijnt bedoeld te 
hebben, dat de gemeente een soort souvereine positie tegenover de rijks
overheid inneemt. 

Zo schrijft Laning (blz. 15 en 16): "zowel de wijziging van het karakter 
van de gemeentelijke werkzaamheid als het streven naar federalisatie, is 
onder de noemer te brengen van afstand van souvereiniteit, in het ene 
geval van de gemeente, in het andere van de staat." 

Het is duidelijk, dat Laning hier souvereiniteit en autonomie verwart. 
De gemeente immers bezit tegenover het rijk geen souvereiniteit. 

Deze foutieve gedachtengang is intussen ook al ingeslopen in een 
gemeenteprogram van het G.P.V., waar geponeerd wordt, dat de gemeente 
bij zelfbestuur medewerking kan weigeren als de opdrachten van de cen
trale overheid duidelijk de belangen der gemeentelijke onderdanen schaden. 

Ondanks deze miskenning van de positie der gemeente, is het referaat 
van Laning het meest lezenswaard. In het historisch overzicht bv. wordt 
de lezer goed georiënteerd over het functieverlies van de gemeente met 
alle gevolgen van dien, wanneer de centralistische eenheidsstaat naar Frans 
model benaderd wordt. Terecht ook waarschuwt hij voor de gevaren van 
de socialistische visie, waar men het verlies van zelfstandigheid van de 
gemeente wil compenseren door deze tot promotor te maken van alle 
sociale en culturele activiteit. 
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Wanneer Laning de a.r. beschouwingen bespreekt valt het op, dat hij 
beter thuis is bij de oudere schrijvers, dan die van deze tijd. Laning meent 
bij de tegenwoordige a.r. schrijvers een verandering van gevoelen ten 
aanzien van de gemeentelijke zelfstandigheid te constateren. Hij komt 
echter niet verder, dan enkele citaten van Algra, Weststrate en Scholten. 
Het komt mij voor, dat Laning aan deze schrijvers geen recht doet. 

Een lacune is bepaald, dat door hem geen aandacht geschonken wordt 
aan de leidraad voor een a.r. gemeenteprogram. Kennisneming daarvan 
had hem kunnen leren, dat de A.R.P. onverzwakt de gemeentelijke zelf
standigheid blijft voorstaan. 

Laning is van oordeel, dat de A.R.P. geen oog heeft voor de grote 
gevaren van de door socialisten en liberalen voorgestane actieve cultuur
politiek. Het a.r. gemeentepogram blijft hier buiten bespreking. Onbekend 
schijnt hij ook te zijn met het artikel van dr. Berghuis in Anti-Revolutio
naire Staatkunde, 2Ie jaargang "De gemeente in de frontlijn", waarin o.m. 
gewezen wordt op de gevaren van de actieve cultuurpolitiek, die bij de 
gemeente een zo gemakkelijke toegangspoort hebben. Kennisneming hier
van zou tot een meer verantwoorde beoordeling hebben kunnen leiden. 

Bij de waardering van de gemeentelijke zelfstandigheid gaat Laning 
het historisch aspect wel wat te eenzijdig op de voorgrond stellen. Al 
moeten wij bij de beoordeling van de gemeentelijke zelfstandigheid het in 
de historie geworteld zijn van die zelfstandigheid mee laten spreken, even
zeer mag de eis. van een doelmatig bestuursapparaat niet verwaarloosd wor
den. Laning is hierin wellicht een wat te slaafs navolger van Groen. Tegen
over het beginsel der doelmatigheid stelt Laning, dat het vraagstuk van cen
tralisatie en decentralisatie beheerst wordt door het principe van de door 
God gegeven organische opbouw van de staat via gezin-gemeente-gewest. 

Al is het waar, dat Laning zich voor deze beschouwing op Kuyper kan 
beroepen, hij is hier toch op een verkeerd spoor geraakt. Juist kennis
neming van de latere, door hem verwaarloosde a.r. schrijvers had hem hier 
in betere banen kunnen leiden. Wij mogen gezin en statelijke verbanden 
niet op één lijn stellen. Het gezin heeft immers een heel andere aard en 
bestemming dan de statelijke verbanden. Het gezin is een anders gekwali
ficeerd verband met een eigen normsfeer. Bij de statelijke verbanden 
kan men stellen, dat er integratie heeft plaats gevonden van stad en dorp 
via gewest naar de staat. Daar is het gezin echter niet onder begrepen, 
immers dit is een aparte, souvereine levenskring. 

Deze kritische opmerkingen mogen echter niet de gedachte doen rijzen, 
dat dit referaat voor ons geen waarde heeft. In grote lijnen is de beschou
wing van Laning op grond van de a.r. visie aanvaardbaar. Vooral de his
torische beschouwingen zijn leerzaam. 

De andere referaten vallen hierbij uit de toon. 
Joageling, die zal handelen over de achtergrond van de verhouding 

Oost en West geeft een historisch overzicht, dat begint bij de arke N oachs. 
Door deze brede aanpak kunnen er weinig anders dan algemeenheden 
gezegd worden. Algemeenheden, die overigens nog al vragen opwerpen. 

Jongeling spreekt slechts van geestelijke factoren. Betekent dit, dat hij 
geen stoffelijke factoren erkent? De antithese, zo schrijft hij, loopt niet 
tussen Oost en West. Akkoord. Maar welke conclusie trekt hij daaruit? 

Het schijnt, dat hij hieruit een argument tegen het federalisme wil 
putten. Maar de antithese loopt toch ook niet langs de Nederlandse grens-
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palen? Ziet Jongeling eigenlijk nog wel verschil tussen Oost en West? 
Zijn bet0'0'g geeft de indruk, dat hij alle christelijke invloed in West
Europa en Noord-Amerika 0'ntkent. 

Van een politieke toenadering van deze vraagstukken is bij Jongeling ter
nauwernood sprake. Zijn beschouwing brengt 0'ns dan ook weinig verder. 

Een geheel andere benadering geeft de volgende referent, dr. Godschalk. 
Zijn betoog gaat hoofdzakelijk over de Euromarkt. Hij geeft hiervan 
een kritische bespreking. D0'ordat zijn beschouwing vrijwel uitsluitend 
kritisch is, boet het nogal aan waarde in. 

Godschalk ziet in de Euromarkt een streven naar de herbouw van de 
toren van Babel. Daartegenover bepleit Godschalk dan het behoud van de 
ongerepte zelfstandigheid van Nederland onder het vorstenhuis van Oranje. 

Al wil ik niet alle bezwaren van Godschalk ter zijde schuiven, een afwij
zen van elke integratie als zijnde herbouw van de toren van Babel betekent 
toch wel een erg lichtvaardig hanteren van de Bijbel. Het federale samen
gaan der souvereine Nederlandse gewesten is daarmee vero0'rdeeld. Ja heel 
de ontwikkeling der nationale staten w0'rdt daarmee tevens gevonnist. 

Hoe Godschalk zich deze ongerepte zelfstandigheid van een afzijdig 
Nederland indenkt wordt overigens niet duidelijk. Misschien mogen we 
het antwoord daarop zoeken in het laatste referaat, nl. dat van dr. Ver
brugh. Deze waarschuwt erg tegen Duitse 0'verheersing en bepleit een 
samengaan tussen de kleine landen. Dat zijn dan België en Denemarken. 

Met deze suggestie plaatst de schrijver zich toch wel erg buiten de 
werkelijkheid. N0'ch België noch Denemarken zijn van zulk een samen
gaan gediend. De economische moeilijkheden zouden er 0'ok niet mee 
opgelost worden, het vraagstuk van de afweer tegen de dreiging uit het 
Oosten nog minder. 

Vreemd is ook zijn mild 0'ordeel over deze landen. Terwijl Duitsland 
in de meest schrille kleuren wordt afgetekend, oordeelt hij over onze 
kleine nabuurstaten buitengew0'on vriendelijk. Zelfs de Belgische socialis
ten zijn niet zo kwaad, daar ze minder dirigistisch zijn, dan de N eder
land se socialisten. Dat ze rev0'lutionair zijn, zoals bleek bij de Belgische 
koningskwestie, schijnt hem te ontgaan. In Denemarken is de christelijke 
invloed wel minimaal klein. 

Verbrugh is er beslist niet in geslaagd tegenover een samengaan van 
West-Europa een ander reëel alternatief te stellen. Terwijl bij Laning 
inzicht bleek in de hedendaagse problematiek van de verhouding rijk en 
gemeenten, wordt dit bij de schrijvers over de verhouding van Nederland 
tot de andere landen helaas gemist. 

Beperking van de stof zou deze referatenbundel aan waarde hebben 
d0'en winnen. 

Het is overigens nog de vraag, in hoeverre het hier gebodene als ken-
merkend voor heel het G.P.V. kan worden beschouwd. Reacties op deze 
referatenbundel hebben doen zien, dat ook velen in het G.P.V. tegenover 
verschillende uitspraken kritisch staan. Er is nog steeds een ontwikkeling 
gaande. 

Moge het er een zijn, die het G.P.v. dichter brengt bij de A.R.P. 
J. MEULINK 



ENKELE BESCHOUWINGEN RONDOM 
DE VOLKSPAR TIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

DOOR 

MR. W. C D. HOOGENDIJK JR. 

Inleiding 
De Volkspartij voor V rijbeid en Democratie boekte bij de laatstge

houden verkiezingen een aanzienlijke winst. Reeds daardoor concentreerde 
zich ook binnen onze kring veler belangstelling op deze politieke groe
pering, hetgeen o. a. bleek uit het toenemende aantal lectuuraanvragen 
aan de Doctor Abraham Kuyperstichting omtrent de principiële en histo
risohe achtergronden van de V.V.D. 

Er bestaat op dit gebied evenwel weinig samenvattende lectuur, waarin 
een korte, doch niet te oppervlakkige oriëntatie is te vinden. 

Uit dien hoofde werden ten Kuyperhuize in onderstaande nota enkele 
gegevens bijeengebracht, welke van waarde zouden kunnen zijn voor hen 
die zich nader op de hoogte willen stellen van de historische en principiële 
achtergronden van de V.V.D. 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie beoogt een doorbraakpartij 
te zijn 

De scheidslijnen tussen politieke partijen verlopen niet altijd op de
zelfde wijze. De tegenstelling kan b.v. zijn: monarchaal - republikeins, 
conservatief - progressief, unitarisch - federalistisch, en wat dies 
meer zij. 

In Nederland zijn de scheidslijnen over het algemeen op een zeer bij
zondere wijze getrokken, namelijk overeenkomstig de religieuze opvat
tingen binnen het Nederlandse volk. 

Het is aannemelijk dat ook de overtuigde liberaal dit voor wat betreft 
de feitelijke situatie zal willen toestemmen. Anders wordt het evenwel 
indien aan deze opmerking een waardeoordeel wordt verbonden, door te 
stellen dat de staatkundige tegenstellingen terecht voortkomen uit die 
tussen godsdienstige levensovertuigingen. 

Weliswaar erkent de liberaal, in overeenstemming met artikel 1 van het 
beginselprogram van de V.V.D., dat er voor de individuele mens een 
nauwe band bestaat tussen levensbeschouwing en staatkundig beginsel, 
doch tevens is hij van mening "dat gelijk inzicht aangaande staatkundig 
beginsel bestaanbaar is, ondanks verschil van mening omtrent de diepste 
levensgrond. Het antwoord op de vraag, hoe de geestelijke overtuiging, 
waaruit het staatkundig beginsel voortkomt, behoort te worden verstaan, 
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aan het individuele geweten overlatend, acht zij (de V.V.D.) gemeen
schappelijk inzicht omtrent dit staatkundig beginsel voldoende voor vrucht
dragend samengaan in dezelfde staatkundige organisatie." 

Heel duidelijk wordt in deze formulering een partijorganisatie op basis 
van een gemeensohappelijke religieuze overtuiging afgewezen en wordt 
de voorkeur uitgesproken voor een partij formatie op de grondslag van 
politieke beginselen, ongeacht de daarachter liggende religieuze over
tuiging. Hoewel het woord doorbraak doorgaans gebezigd wordt in ver
binding met de P.v.d.A., blijkt dus datgene, wat men met het woord door
braak pleegt aan te duiden, evenzeer te worden bepleit in het geciteerde 
artikel. 

Indien wij nl. naast artikel 1 van het beginselprogram van de V.V.D. 
artikel 35 van het beginselprogram der P.v.d.A. leggen, dan treft ons de 
grote overeenkomst. Dat artikel 35 luidt namelijk: "De Partij staat open 
voor personen van zeer verschillende levensovertuiging, die instemmen 
met haar beginselprogram. Zij erkent het innig verband tussen levens
overtuiging en politiek inzicht en waardeert het in haar leden, als zij dit 
verband ook in hun arbeid voor de Partij duidelijk doen blijken. Zij ver
werpt echter principieel, en voor de tegenwoordige verhoudingen in N eder
land ook practisch, de organisatie van het politieke partijleven op de 
grondslag van een godsdienstige belijdenis (antithese)." 

Indien wij de P.v.d.A. een doorbraakpartij noemen, dan ligt het voor 
de hand, na lezing van deze beide artikelen te concluderen, dat de V.V.D. 
krachtens haar uitgangspunt terzake van de doorbraak in niets van de 
P.v.d.A. verschilt. Beide partijen erkennen de betekenis van de religieuze 
overtuiging alsmede de samenhang tussen de religieuze overtuiging en 
de politiek; maar beide partijen zijn evenzeer van mening dat de religieuze 
overtuiging niet de grondslag mag vormen van de staatkundige tegen
stelling. 

Volgens antirevolutionaire opvatting getuigt dit standpunt van onvol
doende inzicht in de diep insnijdende betekenis der religieuze tegenstel
lingen. Op deze zaak, die reeds uitvoerig in de discussie met de P.v.d.A. 
aan de orde is geweest, willen wij thans echter niet nader ingaan. Wij 
volstaan er mee op te merken, dat de V.V.D., blijkens hetgeen zij daar
omtrent in haar beginselprogram uitspreekt, te kennen geeft, dat de staat
kundige partij formatie onafhankelijk is van de levensbeschouwing, dat 
zij uit dien hoofde een doorbraakpartij genoemd kan worden, en dat alle 
bezwaren die tegen de P.v.d.A. als doorbraakpartij kunnen worden inge
bracht, onverminderd jegens de V.V.D. gelden. 

Thans stellen wij liever de vraag aan de orde, of de V.V.D. zelf wel 
getrouw is aan dit in het eerste artikel van haarr program neergelegde uit
gangspunt. 

De V.v.D., partij van humanisme en vrijzinnigheid 
N a lezing van het eerste artikel van het beginselprogram verwacht men 

uiteraard niet anders, dan dat de V.V.D. een partij is, die ais partij in 
levensbeschouwelijk opzicht niet gekozen heeft voor enige overtuiging. 
Maar ziet, hoe bedriegelijk is de schijn! 

Achter de gevel van een gemeenschappelijk staatkundig inzicht, zoge
naamd niet gebonden aan. enige religieuze overtuiging, verschuilt zich een 
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richting die tot in haar wortels een religieuze richting is, die in hart en 
nieren de politieke gestalte mag heten zowel van een belangrijke tak van 
het Nederlandse humanisme als van een belangrijke tak der Nederlandse 
vrijzinnigheid. 

Het is hier niet de plaats, uitvoerig in te gaan op het karakter van de 
huidige vrijzinnigheid in Nederland, noch ook om de relatie tussen vrij
zinnigheid en humanisme nauwkeurig te analyseren. Ook zonder bewijs
voering menen wij gereohtigd te zijn tot de stelling, dat humanisme en 
vrijzinnigheid nauw aan elkaar verwant zijn, ja dat de vrijzinnigheid uit 
het humanisme is voortgekomen, een bepaalde tak is van de boom van 
het humanisme. 

En wat wij in het vervolg van ons betoog willen aantonen is, dat in 
tegenstelling met wat artikel 1 van het beginselprogram der V.V.D. sug
gereert, het Nederlandse liberalisme van de aanvang af tot op de huidige 
dag toe de politieke vormgeving is geweest van een zeer bepaalde religieuze 
overtuiging en een zeer bepaalde levens- en wereldbeschouwing, namelijk 
die van belmvgrijke stromingen van humanisme en vrijzinnigheid beide. 

Liberale tegenwerpingen 
Wie bovenstaande stelling poneert, kan op een felle reactie van de zijde 

der V.V.D. rekenen. Het komt ons voor dat wij tweeërlei bezwaar mogen 
verwachten. 

In de eerste plaats zal de liberaal met klem willen volhouden dat zijn 
partij géén levensbeschouwelijke keuze doet en daarom niet de partij van 
humanisme en vrijzinnigheid genoemd mag worden. 

Ter ondersteuning van zijn standpunt zal hij wellicht het eerste lid van 
artikel 1 van het beginselprogram der V.V.D. aanvoeren (wij citeerden 
boven slechts het tweede lid). Het eerste lid luidt: "De Volkspartij voo;." 
Vrijheid en Democratie wenst het verenigingspunt te zijn van allen die 
op grond van hun overtuiging, dat vrijheid, verantwoordelijkheid en 
sociale gerechtigheid de fundamenten behoren te zijn van een op christe
lijke grondslag berustende samenleving als de Nederlandse, de in dit 
program neergelegde beginselen tot uitgangspunt willen nemen van hun 
staatkundig streven." 

Blijkt uit deze formulering niet duidelijk - aldus zal de liberaal ons 
wellioht tegenwerpen - dat de V.V.D. een verenigingspunt wil zijn op 
grondslag van de in het program neergelegde staatkundige beginselen, 
ongeacht de dieperliggende motieven waarom men tot deze overtuiging 
geraakt? Indien men tot de V.V.D. wil toetreden, is instemming met het 
staatkundig program voldoende. Nergens blijkt dat men op grond van 
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing dit program zou dienen te 
aanvaarden. 

Bovendien zal de liberaal ons wellicht als tweede bezwaar tegenwerpen, 
dat voorzover het beginsel program over diepere geestelijke grondslagen 
spreekt, het niet het humanisme noemt, noch de vrijzinnigheid, maar in
tegendeel het christendom en de christelijke zedekundige beginselen. Ten 
bewijze kan hij ons uitnodigen ook artikel 3 van het beginselprogram te 
lezen, dat luidt: "De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der 
Nederlandse beschaving wortelen in het christendom, al moge dit door de 
onderscheidene groepen des volks nog zo verschillend worden verstaan. 
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Zij is er van doordrongen, dat het bovenal de christelijke geest is, die ons 
volk de wáarde en de vrijheid van de mens en zijn verantwoordelijkheid 
heeft doen beseffen en die het aanzien van ons volk in de wereld heeft 
bepaald. Zij acht het daarom een onafwijsbare eis, dat door versterking 
van deze geest zedelijke ontworteling en geestelijk nihilisme worden over
wonnen, opdat de grondslagen onzer samenleving daadwerkelijk kunnen 
worden beschermd tegen de gevaren, die deze, in het bijzonder van de 
zijde der voorstanders van de totalitaire staatsconstructies, bedreigen. Zij 
geeft er zich daarbij ten volle rekenschap van, dat de zedekundige be
ginselen van het christendom worden aangehangen door zeer velen, die 
de christelijke godsdienst niet belijden." 

Tegenover onze opvatting dat het liberalisme de staatkundige vorm
_geving is van het humanisme en van de vrijzinnigheid zal onze liberale 
opponent wellicht betogen, dat in artikel 3 dan toch maar precies het om
gekeerde staat. Niet het humanisme.en de vrijzinnigheid vormen de grond
slag van onze beschaving, maar integendeel de christelijke geest en de 
christelijke zedekundige beginselen. Het is juist de V.v.D. die het krach
tens haar beginse1program opneemt voor de versterking van de christelijke 
geest en de christelijke zedekundige beginselen in het Nederlandse volks
leven. Ja, zij acht deze versterking "onafwijsbare eis"! 

.. En alsof dit alles nog niet voldoende is, moeten wij er rekening mede 
houden dat men ons van de zijde der V.V.D. de historie zal tegenwerpen. 
Weliswaar zal men vermoedelijk bereid zijn te erkennen, dat in het buiten
land het liberalisme menigmaal ongodsdienstig is geweest, ja zal men ver
moedelijk zelfs zo ver willen gaan: te erkennen, dat ook Nederland perio
den heeft gekend, waarin het. liberalisme sterk anti-godsdienstig was, 
maar mert zal daarnaast en wellicht zelfs daartegenover wijzen op een 
figuur als Thorbecke, die toch alom als "de" grote ·liberaal wordt be
schouwd en die toch ondubbelzinnig de christelijke grondslagen van de 
Nederlandse staat heeft erkend; Want was het niet Thorbecke, die tot 
uitgangspunt van zijn staatkunde het christendom boven geloofsverdeeld
heid heeft aanvaard? En erkent de V.V.D. in Thorbecke niet haar geeste
lijke vader? Vertoont het liberalisme der V.V.D. geen grote overeenkomst 
met het liberalisme tijdens zij.n hoogtepunt, het liberalisme tijdens Thor
becke? 

In beide gevallen - aldus nog steeds onze liberale opponent - zowel 
in het verleden als in het heden berust het liberalisme op de erkenning 
van de christelijke grondslagen van de Nederlandse staat. 

Wij menen thans tot de volgende samenvatting te kunnen komen: 
Indien wij onder doorbraak verstaan een partij formatie, welke als partij 

niet geënt is op een bepaalde levens~ en wereldbeschouwing, dan stellen 
wij onzerzijds dat de V.V.D. géén doorbraakpartij is, maar wel degelijk 
de representant van een bepaalde geestelijke stroming in Nederland, name
lijk van een belangrijke tak van het humanisme en van een belangrijke tak 
der vrijzinnigheid. 

Van de zijde der V.V.D. zal men stellen, dat de V.V.D. als partij géén 
keuze doet voor een bepaalde levens- en wereldbeschouwing, en als zo
danig dus wèl een doorbraakpartij is. Tegenover onze opvatting dat de 
partij geënt is op het humanisme en op de vrijzinnigheid, zal men stellen 
dat over deze stromingen in het beginsel program nergens gesproken wordt, 
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dat daarentegen wel genoemd worden het christendom en de christelijke 
zedekundige beginselen. Uiteraard bindt de V.V.D., als doorbraakpa,rtij, 
2)Q kan het liberale verweer luiden, niemand aan de belijdenis van het 
christelijk gelooL' voorzover evenwel geestelijke waarden in het beginsel
program worden ingedragen zijn het echter klaarblijkelijk christelijke 
waarden. 

Hoe in dit geding te kiezen? 
In het navolgende willen wij pogen aan te tonen, dat ons standpunt 

gerechtvaardigd is, terwijl daarentegen het beginselprogram van de V.V.D. 
een mystificatie is van de werkelijke stand van zaken. 

Het ontstaan van een liberale politieke organisatie 
Allereerst willen wij aandacht schenken aan de totstandkoming van de 

liberale staatkundige organisatie in Nederland. 
T.ot 1884 was er van een liberale partij, in de zin van een partij-organi

satie, nauwelijks sprake. In dat jaar neemt een der liberale kiesverenigin
gen te Amsterdam echter het initiatief tot oprichting van een landelijke 
liberale partij, welke organisatorisch het gehele liberalisme in Nederland 
zou moeten vertegenwoordigen. Dit initiatief stuitte echter op moeilijk
heden. 

In die tijd waren de liberalen onderling namelijk zeer verdeeld. Van 
een staatkundige eenheid kan nauwelijks worden gesproken. Toch ver
toonden de liberalen, bij alle onderlinge meningsversohillen, op één punt 
een duidelijke overeenkomst, en wel in de afwijzing van het clericalisme, 
waarbij ander c1ericalen moeten worden verstaan allen die bij de beoor
deling van het publiek belang zich beroepen op de geopenbaarde wil van 
God 1), dus zowel rooms-katholieken als orthodox-protestanten. 

Zo kon zich het merkwaardige geval voordoen, dat toen een concept
program werd opgesteld, men daar niet allereerst uitdrukking gaf aan de 
eigen liberale staatkundige beginselen, maar aan iets anders, dat men 
blijkbaar veelmeer het centrale thema van het liberalisme achtte. In het 
concept-program werd namelijk in de eerste plaats uitgesproken de nood
zaak van bestrijding der kerkelijke partijen, en pas daarna kreeg de toe
passing der liberale beginselen een plaats. Artikel 1 begon namelijk als 
volgt: "Er wordt opgericht eene Liberale Unie, die zich ten doel stelt 
door alle geoorloofde middelen van voorliohting en samenwerking den 
staatkundigen invloed der kerkelijke partijen te bestrijden." Pas nadat dit 
uitgesproken was, vervolgt het artikel: "en de toepassing der liberale be
ginselen te bevorderen" 2). 

De liberaal A. Roodhuyzen merkt over de oprichtingsvergadering dan 
ook op: "De discussies daarover nalezende treft het, dat bij de meerder
heid der leden vaststond, dat een program niet mogelijk was, en dat niet 
alleen omdat, zoals één der heeren het sierlijk uitdrukte, een bindend pro
gram niet overeenstemt met het temperament der Liberale partij, maar ook 
omdat men niet anders kon verklaren, dan dat er eigenlijk maar ééne zaak 
was, waarin de toenmalige liberalen allen samengingen, n.l. het, anti-

1) P. W. A. Cort van der Linden, Richting en beleid der Liberale Partij, Groningen 
1886, blz. 2. ' 

2) A. Roodhuyzen, De Liberale Unie, Baarn 1909,blz. 4, Onze politieke partijen 
no. 4, blz. 108. 
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clericalisme" 3). Of om het met de woorden van een andere liberale auteur 
te zeggen: "De bestrijding der kerkelijke partijen was inderdaad het be
langrijkste verenigingspunt van allen, die zich in die jaren liberaal noem
den" 4). 

Toegegeven moet worden dat bij de definitieve vaststelling van het 
program de woorden "bestrijding der kerkelijke partijen" werden ver
wijderd. Daaraan dient echter onmiddellijk te worden toegevoegd, dat 
zulks zijn grond niet vond in het feit dat men dit niet het belangrijkste 
punt van overeenstemming zou achten, maar slechts hierin, dat men het 
amper oorbaar, althans politiek onverstandig oordeelde, van deze overeen
stemming in het eerste artikel met zoveel woorden kond te doen. 

De werkelijke situatie in liberale kring werd in het voorgestelde artikel 
met verbazingwekkende openhartigheid bloot gelegd. Slechts op grond van 
tactische overwegingen is dit artikel niet ongewijzigd in het liberale pro
gram overgenomen. Vandaar dat de liberaal Roodhuyzen een zeer rake 
typering geeft, wanneer hij sohrijft dat ten tijde van de oprichting der 
Liberale Unie "de doorsnee-liberaal iemand (was) die niet Roomsch en niet 
anti-revolutionair was en die eene zeer fatsoenlijke afkeer had van het 
socialisme, en die vrijwel maar één positief kenmerk had, n.l. éénzijdige 
liefde voor de openbare school" 5). 

De levensbeschouwelijke achtergrond van het liberalisme ten tijde van 
de oprichting der eerste liberale partij is allerminst onduidelijk. Zij was 
toen in levensbeschouwelijk opzicht allesbehalve "neutraal". Integendeel 
had de partij, zij het voornamelijk in negatief opzicht, heel duidelijk een 
religieuze keuze gemaakt. 

Anti-c1ericaal was de leuze! Een eigen staatkundig program was er 
nauwelijks. 

Maar mogen wij het verloop van de oprichting der eerste liberale partij 
het huidige liberalisme, de huidige V.V.D., nog toerekenen? 

Wij schreven reeds eerder, dat de hedendaagse liberaal vermoedelijk 
niet alles uit de historie van zijn partij voor zijn rekening zal willen 
nemen. Wij dachten toen met name aan de oprichting der Liberale Unie. 
Wij hebben de indruk dat de hedendaagse liberalen de oprichting van de 
eerste liberale partij allesbehalve een fraaie historie vinden. Ook echter 
indien wij dit in aanmerki.ng nemen, verliest deze geschiedenis haar be
tekenis niet. 

Immers, het door ons vermelde historisch vaststaande feit betreft niet 
een incidentele ontsporing der liberale richting - iedere partij kent wel 
haar zwarte bladzijden - maar duidt integendeel op een verschijnsel dat 
typerend geacht kan worden voor het liberalisme van die tijd, zoals uit de 
bovengegeven citaten van liberale schrijvers reeds bleek en wat wij in 
het vervolg nog nader hopen aan te tonen. 

Het liberalisme anti-clericaal 
Het liberalisme is arm aan geschriften, waarin principieel rekenschap 

3) A. W., blz. 4 resp. blz. 108. 
4) K. E. van der MandeIe, Het liberalisme in Nederland. Schets van de ontwikkeling 

in de negentiende eeuw. Arnhem 1933, blz. 125. 
5) A. W., blz. 35 resp. blz. 139. 
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wordt gegeven van de inhoud en de achtergrond van eigen staatkundige 
overtuiging. Het is echter opvallend, dat de enkele keer, dat dit op het 
einde der vorige eeuw geschiedde, toen ook zonder enige terughouding 
en overduidelijk positie werd gekozen. Wij denken aan het boek van 
P. W. A. Cort van der Linden, Richting en beleid der Liberale Partij. 

De eerste zin van het boek begint als volgt: 
"De liberale politiek vindt haren grond in het gezag van de menschelijke 

rede. De vrijzinnige richt staatsregeling en bestuur, overeenkomstig zijne 
idealen van 's menschen waarde, uitsluitend naar de uitspraken van het 
verstand." 

Waarlijk een duidelijke geloofsbelijdenis. 
Deze schrijver erkent dat de liberale partij in haar midden ook aan

hangers kent, die een rechtstreekse inmenging van God in zaken van deze 
wereld erkennen, "de loop dien de zaken nemen, brengt echter mede, dat 
de liberalen hoe langer hoe meer den steun van deze partijgangers zullen 
moeten missen. De liberalen zelf worden zich hoe langer hoe meer bewust 
van de grondbeginselen, die hen natuurlijk tot eene partij zamenbinden" 6). 
Immers: "De klove welke liberalen en c1ericalen gescheiden houdt is niet 
toevallig of oppervlakkig, maar zij is noodzakelijk en reikt tot op den 
bodem" 7). "De liberale partij is in haar wezen, ofschoon niet altijd in 
de praktijk een tak van den breeden stroom van het rationalisme" 8). 

In dit boek wordt dus onverbloemd en met zoveel woorden het zuivere 
humanisme als de oorsprong van het liberalisme aangegeven. Het grote 
verschil tussen het humanistisch liberalisme en de "clericalen" is volgens 
de schrijver, dat de laatsten niet in de rede de laatste grond der dingen 
zien. "Naar liberale beginselen echter heerscht de rede oppermachtig" 9). 

Genoeg om te doen zien dat in de vorige eeuw een liberaal als Cort 
van der Linden niet schroomde de achtergrond van zijn liberalisme in 
alle scherpte uiteen te zetten. 

Het zal de lezer opvallen dat deze betoogtrant wonderwel aansluit bij de 
sfeer, welke er tijdens de oprichtingsvergadering van de Liberale Unie 
heerste en die wij eerder hebben beschreven. Een reden te meer, waarom 
de stemming tijdens de oprichtingsvergadering der liberale partij niet als 
een incident is op te vatten, maar als een symptoom van de inzichten van 
het liberalisme in de vorige eeuw. 

Maar ook in deze eeuw vernemen wij nog soortgelijke klanken. Nog 
in 1930 schrijft de liberaal Hans dat het onmogelijk is in de orthodoxie, 
zij moge zich katholiek of protestant noemen, een alter ego van de liberale 
leer te zien 10). "Te meer kan dit niet, waar de orthodox-gelovigen 
(zoowel Katholieken als Protestanten) den geopenbaarden wil Gods aan
vaarden als richtsnoer, als stelsel, als program op staatkundig terrein" 11). 

"Tegenover de beide groote godsdienstige stroomingen, die het uitwendig 
gezag van Kerk, Paus, Bijbel beslissend willen doen zijn over alle levens
vragen, plaatst zich vierkant de geestelijke inhoud van de liberale leer" 12). 

6) P. W. A. Cort van der Linden, a. W., blz. 1. 
7) A. W., blz. 2. . 
8) A. W., blz. 3. 
9) A. W., blz. 4. 
10) D. Hans, LiberaJisme en protestantisme, Den Haag 1930, blz. 26. 
11) A. W., blz. 26. 
lil) A. W., blz. 27. 



232 MR. W. C. D. HOOGENDIJK JR. 

Wij menen dat de humanistisch-rationalistische trek van het liberalisme 
hiermede wel duidelijk genoeg is aangegeven. Hoezeer dat echter ook het 
geval moge zijn, wij moeten er rekening mede houden, dat de huidige 
liberaal ons zal tegenwerpen, dat wij momenten en personen uit de liberale 
geschiedenis in herinnering brengen, die in het verleden weliswaar van 
belang waren, maar toch niet representatief geacht mogen worden voor 
het liberalisme als staatkundige richting. 

Wij houden onzerzijds staande dat wij wel een representatieve situatie
tekening hebben gegeven, erkennen daarbij echter terstond dat er bij een 
bespreking van het liberalisme één persoon is, die niet gepasseerd mag, ja 
zelfs .niet gepasseerd kàn worden. Wij doelen uiteraard op de grote 
geestelijke vader van het Nederlandse liberalisme, op Thorbecke. 

Thorbecke 
Wat Kuyper is voor de antirevolutionairen, wat Schaepman is voor de 

rooms-katholieken, dat betekent Thorbecke voor de liberalen. 
Het is dan ook alleszins verklaarbaar dat het huidige liberalisme zich 

beroemt op zijn afstamming van Thorbecke, dat in de liberale publikaties 
Thorbecke regelmatig wor~t geciteerd ~n dat herhaaldelijk wordt gewezen 
op de overeenkomst tussen de inzichten van Thorbecke en die van het 
huidige liberalisme der V.V.D. 
, Inderdaad vertonen sommige uitspraken van Thorbecke een treffende 
overeenkomst met hetgeen wij reeds eerder uit het beginselprogram der 
V.V.D. hebben aangehaald. 

Aan de liberale biograaf van Thorbeckè D. Hans 13) ontlenen wij de 
volgende citaten. "De tegenwoordige beschaving hebben wij niet alleen in 
dit land, maar ook elders, hoofdzakelijk aan het Christendom te danken. 
Hoe kan de wetgever, z·elf onder de invloed van het Christendom opgevoed 
en gevormd, zich aan de invloed daarvan onttrekken? Zelfs zij, die het 
Christendom verloochenen, kunnen dat niet. En de wetgever, opgerezen 
uit de natie, zou kunnen vergeten, hetgeen ook dit volk aan het Christen
dom is verschuldigd?" "Het Christendom is niet gebleven binnen de kerk; 
het is een burgerlijke kracht geworden; de ziel onzer beschaving; een 
stroom die zich door alle aderen der maatschappij heeft uitgestort". ,;De 
overheid niet dienstbaar aan eenige kerk, en de kerk niet dienstbaar aan 
de overheid, wil dat zeggen, dat het Christendom vreemd is aan den Staat 
of aan hetgeen van staatswege geschiedt? Ik zeg neen, zoo men Christen
dom boven geloofsverdeeldheid erkent. De stille werking van het Christen
dom, boven verdeeldheid van geloof, is oneindig algemeener en grooter, 
dan hetgeen men in de kerkelijke sfeer met oogen ziet. Het Christendom 
heeft önze wetgeving en ons bestuur, onze samenleving en onze zeden 
doortrokken; maar dat is niet het bijzondere Christendom eener bepaalde 
kerk Het is het eene licht, waarvan de onderscheiden geloofsbelijdenissen 
bijzondere stralen zijn; het is het Christendom boven kerkelijke afzonde
ring, gelijk het mensdom is boven de onderscheidene volken en ze allen 
omvat; gelijk de wetenschap is boven alle volken en stelsels, waarin ieder 
naar de mate van zijn inzicht de wetensohap zoekt te naderen of haar 
tracht uit te drukken." 

13) D. Hans, Thorbecke, Den Haag 1932, blz. 218-219. 
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Lezing van bove.nstaande citaten brengt ons in hetzelfde klimaat, het
welk wij ook in het beginselprogram der V.V.D. aantroffen. Ook bij 
Thorbecke vinden wij een duidelijke verwijzing naar de betekenis van het 
Christendom en van de ohristelijke geest voor de staatkunde. Hierin ligt de 
grond waarop men in het liberale kamp meent de tegenstelling tussen Thor
becke en de antirevolutionairen, tussen Thorbecke en de voornaamste tegen
stander onder zijn tijdgenoten, Groen van Prinsterer, te kunnen relativeren. 

Zo kon men nog onlangs in Liberaal Réveil, het studieorgaan van de 
V.V.D., lezen: "Thorbecke was een gelovig man in de zin, die wij tegen:': 
woordig rechtzinnig protestant zouden noemen. Hij vond in de Bijbel de 
diepste openbaring van God en daarop baseerde hij zijn Christendom 
boven geloofsverdeeldheid" 14). 

In dit verband willen wij ook de liberale hoogleraar J. A. Eigeman 
noemen. Hij is degene, die vermoedelijk het meest systematisch en het 
meest nadrukkelijk, althans reeds enkele tientallen jaren lang, het pleit 
voert voor een herziening van het antirevolutionaire standpunt ten opzichte 
van de liberalen. Volgens hem berust de strijd tussen Thorbecke en Groen 
van Prinsterer eigenlijk op een groot misverstand. Deze strijd is namelijk 
het gevolg van het feit, dat "Thorbecke en Groen staatkundige en gods
dienstige begrippen verwarren: op de betekenis van het Christendom als 
staatkundige realiteit had men in hun tijd nog niet de juiste kijk" 15). De 
verhouding tussen de liberale en de antirevolutionaire staatkunde mag 
echter niet blijvend bepaald worden door de tegenstelling, zoals die in 
de vorige eeuw lag. Thol"becke en Groen waren beiden kinderen van hun 
tijd en konden de problematiek nog niet in alle scherpte doorzien. Thans 
echter hebben wij geleerd in te zien - aldus prof. Eigeman - "dat de 
grote grondbeginselen van het Christendom in hun hogere nationale be
tekenis gelijkelijk aanvaard kunnen worden zowel door de volgelingen van 
Thorbecke als door die van Groen, met name daar waar het gaat om hun 
tOepassing op de staatkunde" 16). 

Wij willen thans de vraag onder ogen zien of de liberalen zich terecht 
op Thorbecke beroepen ten einde onze stelling te weerleggen, dat het 
liberalisme van de aanvang af in Nederland een exponent is geweest van 
bepaalde stromingen van het humanisme en van de vrijzinnigheid. Geeft 
hetgeen wij hierboven citeerden voldoende grondslag voor zulk een weer
legging van liberale zijde? 

Wij hebben opzettelijk prof. Eigeman aangehaald. Van deze liberale 
hoogleraar, die beoogt op de overeenstemming tussen liberale en antirevo
lutionaire staatkunde te wijzen, kan immers niet verwacht worden dat 
hij tegenstellingen zal creëren waar deze niet bestaan. Toch moet ook prof. 
Eigeman erkennen dat de liberale staatkunde van Thorbecke - zij het 
onbedoeld - niet onafhankelijk was van enige levens- en wereldbeschou
wing, maar integendeel een duidelijke manifestatie van het vrijzinnige, van 
het moderne beginsel. 

Wij wezen er reeds op dat Thorbecke, evenals Groen, volgens prof. 

14) A. A. C. Reedijk, Geestelijke stromingen en modern liberalisme, in: Liberaal 
Réveil, januari 1958, blz. 4. 

15) ]. A. Eigeman, De doorbraak in de goede richting; Christendom als staat
kundig begrip, in: Vrijheid en Democratie, weekblad van de V.V.D., 12 juni 1954, 
blz. 5. 

:1:6) t. a. p. blz. 5. 
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Eigeman theologische en staatkundige denkbeelden verwarde. Zo werd -
aldus prof. Eigeman - "de liberale staat, tegen Thorbecke's bedoeling in, 
de modern-godsdienstige staat, waar het christendom boven geloofsver
deeldheid zijn openbaringsvorm vond in een nieuwe religie, of in een ont
kenning van religie, zoals sommigen het opvatten, nl. het modernisme. 
En in deze gedaante werd de liberale staat de staat der liberalen, wier 
geloof of overtuiging via de openbare school aan de overige confessionele 
groepen der bevolking werd opgelegd: juist om deze reden is de geheele 
opkomst van de anti-revolutionnaire en christelijk-historische partijen 
uitsluitend te verklaren uit een bewust verzet van het volk tegen dit 
"liberale clericalisme" in staat en kerk"~7). "Op de punt van de naald 
bezien betekent dit dus, dat Thorbecke's Christendom boven geloofs
verdeeldheid op zij.n beurt weer een geloofsbelijdenis is, zelfs een geloofs
belijdenis van hogere theologische orde" 18). 

Een duidelijker uitspraak is welhaast niet mogelijk. 
De staatkunde van Thorbecke is volgens de liberale hoogleraar een 

clericale staatkunde geweest, berustend op een bepaalde geloofsbelijdenis, 
.namelijk die van het modernisme. 

Deze mening van prof. Eigeman vindt steun bij de - eveneens 
liberale - biograaf van Thorbecke D. Hans. Deze stelt als zijn overtuiging 
dat er geen sporen· zijn· te vinden, dat Thorbecke de orthodoxe levens
opvatting was toegedaan. "De vrijzinnige theorieën, de politieke beginse
len, door den staatsman gedurende heel zijn leven verkondigd en toegepast, 
vallen absoluut buiten de lijn van de orthodox-christelijke levensbeschou
wing. Zij geven blijk van opvattingen der menschelijke persoonlijkheid, 
van vrijheids-begrippen op geestelijk en godsdienstig gebied, die nooit 
kenmerken van de orthodoxie zijn gew~est" 19). Hans vindt het dan ook 
allerminst twijfelachtig dat Thorbecke voor het staatkundige de represen
tant is geweest van het vrijzinnig beginsel. 

Voorzichtiger, maar toch met eenzelfde strekking, laat de oud-hoofd
redacteur van het liberale weekblad Vrijheid en Democratie zich uit, 
wanneer hij schrijft, dat Thorbecke "zich wel bewust was dat in hem nog 
slechts resonneerde wat voor den ander (Groen) levende geloofswerkelijk
heid waS gebleven en in steeds sterker mate geworden" 110). 

Het wordt langzamerhand duidelijk dat de huidige V.V.D. zich niet 
rechtmatig op het vaderschap van Thorbecke kan beroepen ten bewijze 
dat zij géén vrijzinnige partij zou zijn. Zelfs de auteur, die vermoedelijk 
het meest terughoudend is in het erkennen dat Thorbecke vanuit de vrij
zinnigheid verstaan moet worden, dr. K. H. Boersema, erkent de samen
hang tussen de staatkundige werkzaamheid van Thorbecke en de vrij
zinnigheid, wanneer hij schrijft: "Zo ontstond er een grote volksgroep, die 
mede dank zij deze ideeën (van Thorbecke) vatbaar bleek voor de moderne 
beginselen" 111). 

17) J. A. Eigeman, De liberale gedachte en haar tekort aan inhoud bij den Vrij-
heidsbond, Rotterdam 1925, blz. 17. 

18) Vrijheid en Democratie, 12 juni 1954, blz. 5. 
19) D. Hans, Thorbecke, blz. 221-222. 
110) G; A. de Ridder, Liberaal en Christen, in: Vrijheid en Democratie, 12 juni 1953, 

blz. 7. 
111) K. H. Boerserna, Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie, 

Leiden 1949, blz. 154. 
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De moeilijkheid in de discussie over Thorbecke is hierin gelegen dat 
men in liberale kring menigmaal met enige nadruk opmerkt, dat Thorbecke 
bepaald niet ongodsdienstig was en daaraan vervolgens de conclusie ver
bindt dat er dus geen principieel verschil is tussen Thorbecke en de 
orthodoxie. Deze conclusie wordt des te gemakkelijker getrokken, daar 
Thorbecke zich in rechtstreekse zin slechts zelden over levensbeschouwe~ 
lijke vragen heeft uitgelaten. 

In zulk een redenering heeft men er echter onvoldoende oog voor, dat 
niet in geding is de vraag, of Thorbecke "godsdienstig" was, maar of zijn 
"christendom boven geloofsverdeeldheid" uitdrukking was van de vrij
zinnige, dan wel de orthodoxe grondidee. 

Een ondogmatische figuur als Thorbecke moge zich al heel zelden uit
gesproken hebben voor het modernisme als zodanig, zijn staatkunde was 
daarom niet minder uitdrukking van de grondidee van het modernisme. 
Een stand van zaken welke zelfs binnen liberale kring, zoals wij gezien 
hebben, erkenning vindt. 

De Vrijzinnig Democratische Bond 
Het wordt voor onze veronderstelde discussiepartner langzamerhand 

moeilijk, staande te houden dat het liberalisme in het verleden geen nauwe 
vervlechting vertoont met het humanisme en met de vrijzinnigheid. Van 
de aanvang af is er de historie om het tegendeel te bewijzen. 

In dit verband willen wij .nog op één verschijnsel wijzen. 
Na de oprichting van de Liberale Unie hebben de liberalen hun 

eenheid in organisatorische zin niet lang in stand kunnen houden. Door 
onderlinge meningsverschillen viel deze partij reeds spoedig uiteen in 
een aantal elkaar bestrijdende, een enkele maal ook samenwerkende, 
partijen. 

Een dezer partijen was de Vrijzinnig Democratische Bond, wij herhalen: 
de VRIJZINNIG Democratische Bond. Deze groepering is ontstaan in 
het begin van deze eeuwen vormde in de periode tot aan de tweede wereld
oorlog een belangrijke tak van het Nederlandse liberalisme. Deze partij 
vormde mede het reservoir, waaruit de naoorlogse V.V.D. heeft geput, 
en is tevens de partij, waaruit de huidige leider van het Nederlandse libe
ralisme, prof. Oud, is voortgekomen. 

N u mogen wij toch de vraag stellen: Hoe komt het dat een der N eder
landse liberale partijen het woord vrijzinnig tot zelfs in haar naam voert? 
Dat is toch geen toevalligheid. Het is toch evenmin een verschijnsel dat 
duidt op een religieuze neutraliteit, op een indifferentie terzake van de 
vraag, welke geestelijke overtuiging aan ,een staatkundig program ten 
grondslag moet worden gelegd? 

VRIJZINNIG Democratische Bond! Duidelijker kan het toch niet. 

Wil men thans nog staande houden dat het liberalisme niet de politieke 
gestalte is van het humanisme en van de vrijzinnigheid? Volgens de libe
raal Hans heeft men de situatie veel te zwak uitgedrukt, indien men zich 
beperkt tot de opmerking dat het liberalisme aanrakingspunten had met 
het modernisme. "De verhouding was veel inniger. Het leefde en het 
groeide er in; het vond er zijn beginsel en zijn streven in terug; het heeft, 
uit eigen gelederen, aan het Modernisme van dag tot dag tal van krachten 
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gegeven; het hoorde er de jonge, sterke, frisse klanken van hervonning 
en van Aufklärung in, die het zelf gezongen had" 22). 

Vandaar, dat onafwendbaar de conclusie zich opdringt, die wij weer 
letterlijk aan Hans ontlenen uit zijn reeds meerdere malen aangehaald 
geschrift uit 1930: "Vrijzinnig-Protestantisme en Liberalisme zijn twee 
uitdrukkingen van dezelfde gedachte: De eerste vindt haar omschrijving 
op het gebied van godsdienst en geestelijk leven, de tweede op dat van 
maatschappij en staat" 23). 

Want hoe men het ook keert of wendt, de historie is er om te be
wijzen dat het liberalisme vanaf zijn opkomst als staatkundige richting, 
vanaf zijn ontstaan als georganiseerde partij, gedurende zijn gehele voort
bestaan tot aan de tweede wereldoorlog, blijkens tal van liberale publica
ties en uitlatingen, blijkens de naam zelfs die een der liberale partijen 
voerde, zijn uitgangspunt vond in humanisme en vrijzinnigheid beide. 
, Deze stand van zaken te loochenen is het miskennen van het materiaal 
der geschiedenis. 

Het na-oorlogse liberalisme 
Het komt ons voor dat er thans nog een tegenwerping mogelijk zou 

zijn. Wij hebben het tot nu toe steeds gehad over het liberalisme van 
vóór de tweede wereldoorlog. Nu zou het kunnen zijn, dat men in het 
liberale kamp bereid zou blijken toe te geven, dat in die tijd het liberalisme 
inderdaad voortkwam uit de beginselen als door ons aangegeven. Maar 
is dit voor het huidige liberalisme niet anders? 

De oorlog heeft op meerdere terreinen een diepe insnijding veroor
zaakt. Waarom zou dat met de partij verhoudingen ook niet het geval zijn? 
Men zou daartoe kunnen verwijzen naar het socialisme, dat weliswaar 
socialisme is gebleven, maar vergeleken bij vroeger toch bepaald een 
andere partijpolitieke gestalte heeft gekregen. Zou iets dergelijks niet ook 
het geval kunnen zijn met het liberalisme? 

In ieder geval is het na de historische verkenningen in het voorgaande 
wel nuttig, ons ook van de positie Van het huidige liberalisme uitdrukkelijk 
rekenschap te geven. 

Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog waren er in Nederland 
twee toonaangevende liberale partijen, de Vrijheidsbond en de Vrijzinnig 
Democratische Bond. Historisch gezien zijn deze partijen de samenstel
lende delen van de huidige V.V.D., zij het dat een groot deel der Vrijzinnig 
Democraten daartoe de omweg via de P.v.d.A. nodig heeft gehad, terwijl' 
ook thans nog een gedeelte van de aanhang dezer partij tot de P.v.d.A. 
behoort. 

Zowel uit de liberale pers als uit onderscheidene uitspraken van ver
schillende liberale politici blijkt nu, dat de huidige V.V.D. zich geenszins 
geneert voor haar afstamming van de beide oude liberale partijen. Integen
deel wordt openlijk betuigd, dat men uit de twee vooroorlogse liberale 
partijen is voortgekomen, en kan men menigmaal de opmerking tegen
komen, dat het een verheugend verschijnsel is, dat de vrijzinnigheid, die 

22) D. Hans, Liberalisme en Protestantisme, blz. 32. 
23) A. W., blz. 30. 
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voor de oorlog over twee partijen verdeeld was, thans in één partij is 
verenigd. 

Wij hebben reeds opgemerkt dat in het liberale kamp de litteratuur, 
waarin men zich rekenschap geeft van de eigen heginselen, uiterst schaars 
is. Zo mogelijk is deze litteratuur na de tweede wereldoorlog nog schaarser 
da.n voordien. 

Een van de weinige bronnen, welke men kan raadplegen, zijn de jaar
gangen van het weekblad der partij, dat verschijnt onder de naam Vrijheid 
en Democratie. Dit blad munt .niet uit door fundamentele voorlichting, 
evenmin trouwens als de meeste andere politieke weekbladen. Het blad 
geeft voornamelijk parlementaire flitsen en verslagen van de activiteiten 
der partij, welke stof doorgaans een propagandistische strekking heeft. Er 
verschijnen echter betrekkelijk weinig artikelen in, welke ingaan op de 
aard en de achtergrond van het hedendaags liberalisme der V.V.D. Bij het 
doorbladeren der jaargangen blijkt, dat van de meer fundamentele artike
len de meeste van de hand zijn van de oud-redacteur en oud-hoofdredacteur 
van het blad, de heer G. A. de Ridder. 

Wat .nu opvalt is dat deze scribent, . die er althans niet voor terug
geschrokken is zich bij gelegenheid ook eens rekenschap te geven van de 
aard en achtergrond van het liberalisme, wanneer hij schrijft over de 
V.V.D,. menigmaal de uitdrukking bezigt: "wij vrijzinnigen", "de heden
daagse vrijzin.nigheid". In dit spraakgebruik staat hij trouwens niet alleen. 
Een toonaangevende liberaal als prof. Oud doet hetzelfde. 

Onze vraag is nu: vanwaar toch deze bij de liberalen herhaaldelijk 
op te merken terminologie? Betekent zulks niet dat de liberalen zelf het 
vrijzinnig beginsel politiek in de V.V.D. vertegenwoordigd achten? Ons 
dunkt, een andere conclusie is niet mogelijk. 

Ter illustratie van het bovenstaande geven wij enkele citaten (de cursi
veringen zijn van ons). 

Bij het vijfjarig bestaan van de V.V.D. hield prof. Oud een herdenkings
rede, waarin de volgende zinsnede voorkomt: "Inmiddels had zich in het 
liberale kamp de Partij van de Vrijheid gevormd. Een aantal vrijzinnig
democraten, dat zich van een opgaan in de Partij van de Arbeid aanstonds 
afkerig had getoond, had bij haar onderdak gevonden. Weer anderen 
waren politiek dakloos geworden. Onder die allen leefde het verlangen 
weder van eenzelfde politieke organisatie te gaan deel uitmaken. Moest 
dit nu echter een organisatie worden naast de Partij van de Vrijheid, 
zodat vrijzinnig Nederland zich wederom in twee kampen zou gaan ver
delen met alle gevolgen van dien?" 24) 

In een discussie met prof. Eigeman schrijft de heer G. A. de Ridder: 
"een andere vraag is echter of een vrijzinnige politieke partij ... " en hij 
bedoelt daarmede de V.V.D.25). En elders: "Voor ons, hedendaagse 
vrijzinnigen in Nederland" 26). 

En wat te zeggen van de typisch confessionele bestrijdingswijze van de 

24) Prof. mr. P. ]. Oud, Bij het eerste lustrum van onze Partij. 1948-24 Januart-
1953, in: Vrijheid en Democratie, 24 januari 1953, blz. 3. 

25) G. A. de Ridder, Liberaal en Christen, in: Vrijheid en Democratie, 29 aug. 1953, 
blz.!. 

26) G. A. de Ridder, In Thorbecke's geest, in: Vrijheid en Democratie, 31 mei 1952, 
blz. 1. 
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P.v.d.A. als de volgende van P. D. van Royen: "In Nederland zien helaas 
lang niet alle vrijzinnigen in, dat een vrijzinnige overtuiging op gods
dienstig gebied in tegenspraak is met een socialistische overtuiging op staat
kundig terrein" 27). 

Het liberalisme in Nederland kent de Prof. Mr. B. M. Teldersstichting. 
Dit is een instelling bij de liberalen, welke vergelijkbaar is met de Doctor 
Abraham Kuyperstichting bij de antirevolutionairen. In de stichtingsacte 
van deze liberale instelling lezen wij dat het doel is "vraagstukken van 
maatschappelijk belang, in het bijzonder die van staatkundige, economische 
of juridische aard, te onderzoeken met de vrijzinnige beginselen als uit
gangspunt" . 

Wij willen het bij deze citaten laten ten bewijze dat er voor de liberaal 
ondanks hetgeen zijn beginselprogram daaromtrent zegt, een vanzelf
sprekend verband bestaat tussen vrijzinnigheid en liberalisme. Het een 
komt voort uit het ander. 

Hierop duidt ook de wijze waarop men in V. V. D. kring aansluiting 
wekt bij de figuur en de staatkunde van Thorbecke. Het feit dat in de 
V.V.D. Thorbecke als de geestelijke vader van het liberalisme wordt 
erkend, duidt op de vrijzinnige wortel, ook van het huidige liberalisme. 
Het "christendom boven geloofsverdeeldheid" van Thorbecke lokt ook 
heden de V.V.D. 

En wie door het bovenstaande nog steeds niet overtuigd mocht zijn, die 
leze eens de meditaties, welke in het officiële weekblad der V.V.D. in 
de loop der jaren verschenen ter gelegenheid van de erkende kerkelijke 
feestdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Wij kunnen deze meditaties 
hier niet opnemen, noch daaruit citeren. Het zijn echter typisch vrijzinnige 
meditaties. Onder aanhaling van de wereldlitteratuur wordt in deze medi
taties geschreven over het Licht der wereld, over de verlossing der mens
heid, maar de heilsboodschap, het Evangelie, de belijdenis van Jezus 
Christus naar de Schriften wordt daarin nergens gevonden. 

JSamenvatting 
In het beginselprogram der V.V.D. wordt gesproken over het christen

dom, over de christelijke zedekundige beginselen en over de betekenis 
daarvan voor de samenleving. 

In deze uitspraken is de V.V.D. niet origineel; Thorbecke heeft het
zelfde gedaan. Tussen Thorbecke en de V.V.D. ligt een periode waarin 
het liberalisme zich uiterst scherp tegenover het christendom heeft gesteld, 
heel nadrukkelijk aansluiting heeft gezocht bij het rationalistisch huma
msme. 

Welke betekenis moeten wij aan de uitspraken der V.V.D. over het 
christendom toekennen? 

Het komt ons voor dat het na het voorgaande wel duidelijk is ge
worden, dat wij in het program der V.V.D. de erkenning vinden van de 
historische betekenis van het christendom. 

Zulks is ongetwijfeld waar. Het christendom is een geweldige cultuur
factor geweest en is dat nog. Maar is hiermede iets anders gedaan· dan 

27) P. D. van Royen, Vrijzinnig godsdienstig congres te Oxford. Eenheid van 
religieuze en politieke vrijzinnigheid, in: Vrijheid en Democratie, 6 september 1952, 
blz. 6. 
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registreren dat het christendom voor de west~rse beschaving van wezen
lijke betekenis is geweest en nog is? In het beginselprogram vinden wij 
niets anders dan de historische erkenning van de waarde en betekenis van 
het christendom; vandaar dat in dit program staat, dat men het christen
dom niet behoeft te belijden om toch de betekenis daarvan te erkennen. 

Men heeft oog voor de zedekundige beginselen van het christendom. 
Men erkent de staatkundige betekenis van het christendom. Maar men 
heeft beide, de zedekundige en de staatkundige beginselen, losgemaakt van 
de wortel: Jezus Christus. 

Om te verstaan wat wij bedoelen, legge men slechts naast de twee door 
ons geciteerde artikelen van het beginselprogram der V.V.D. de preambule 
van het in herziening zijnde beginselprogram der A.R.P. Wij citeren uit 
de voorgestelde preambule: 

"De Anti-revolutionaire of Christelijk-historische richting 
belijdende dat Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op 

de aarde en dat Overheid en volk zijn geroepen, in erkenning van en 
onderwerping aan die macht, Gods geboden voor het leven in de staat te 
betrachten, 

haar staatkundig streven richtende op de vervulling door Overheid en 
volk van die roeping, 

aanvaardt dienvolgens als program van beginselen:" . :. 
en dan vulgende arükelen van het program. 

Het hedendaags liberalisme erkent de waarde van het christendom als 
cultuurfactor. 

Kàn het echter belijden, dat aan Jezus Christus is gegeven alle macht 
in de hemel en op de aarde? Kàn het erkennen dat overheid en volk zijn 
geroepen Gods geboden voor het leven in de staat te betrachten? Kàn 
het zijn staatkundig streven richten op de vervulling door overheid en 
volk van die meping? Het doet dat niet en het kàn dat niet, krachtens 
zijn vrijzinnig uitgangspunt niet! In dit uitgangspunt is nog wel plaats 
voor het christendom, maar niet voor Jezus Christus. 

Wat blijft er op deze wijze van "het" christendom over, anders dan 
een abstractie, een cultuurfactor naast vele andere cultuurfa:ctoren? 

Ons blijkt dat de V.V.D. in tegenstelling met hetgeen in het beginsel
program daaromtrent wordt gesuggereerd, geen neutrale partij is, maar 
heel duidelijk een· partij op levensbeschouwelijke basis, op de grondslag 
van de vrijzinnigheid, welke vrijzinnigheid in de staatkunde een bond
genootschap heeft aangegaan met bepaalde stromingen van het humanisme. 

Probleem van het humanisme: de vrijheid 
N adat wij in het voorgaande hebben gezien, dat het liberalisme de 

politieke gestalte is van humanisme en vrijzinnigheid, dienen wij ons thans 
rekenschap te geven van de inhoud en van de kenmerken ener liberale 
staatkunde. Het zal daarbij blijken, dat de liberale politiek duidelijk de 
kenmerken van haar oorsprong, het humanisme, vertoont. 

Het humanisme is zo oud als de westerse beschaving. Het is in de loop 
der eeuwen uiteengevallen in tal van elkaar bestrijdende overtuigingen, 
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richtingen en stelsels. De~ verschillende stromingen voerden uiteraard 
:ook tot uiteenlopende opvattingen inzake de staat. Het liberalisme is een 
van de vele staatkundige concepties op humanistische grondslag. 

Hoezeer binnen het humanistische kamp tegenstellingen mogen op
treden, toch heeft alle humanisme één kenmerk gemeen: het wortelt in 
de belijdenis van de autonomie van de mens. In het verlengde van deze 
belijdenis heeft het humanisme .de vrijheid van de mens geproclameerd. 
De VRIJHEID VAN DE -MENS; dit is het uitgangspunt van het 
humanisme en zijn doelstelling tevens; tegelijkertijd is dit echter de on
oplosbare opgave voor alle humanisme. 

Op tal van wijzen heeft het humanisme de in de autonome mens ge
fundeerde vrijheid gepoogd veilig te stellen. Steeds weer is het echter 
tegen de goddelijke scheppingsorde, die een in de mèns gefundeerde vrij
heid niet kent, te pletter gelopen en aan zelfontbinding te gronde gegaan. 

Hoe kan de autonomie van de mens en tegelijkertijd diens vrijheid 
worden gehandhaafd, ziedaar de onoplosbare problematiek van het hu
manisme. 

De N ederk!ndse staatsinrichting, vrucht van liberaal initiaJtief 
Wij willen beginnen met onzerzijds duidelijk te stellen, dat het libe

ralisme voor de Nederlandse staatkunde van grote betekenis is geweest 
door hetgeen het heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de in
richting en interne organisatie van de Nederlandse staat. 

Zoals voor de hand ligt heeft het liberalisme zijn belangrijkste bijdrage 
geleverd toen het op zijn hoogtepunt was, omstreeks het midden van de 
vorige eeuw. 

Voordien was de politieke belangstelling van het Nederlandse volk niet 
groot. "De natie deed toen nog weinig aan politiek" schrijft Van der 
Mandele. "De kleine kring van Kamerleden en anderen, die zich ambts
halve met vragen van staatkunde moesten bezig houden, had het oog 
vooral gevestigd op de financiën. De ministers en een groot deel van het 
volk en de volksvertegenwoordiging waren niet hervormingsgezind" 28). 

Het wordt pas anders door de actie welke gevoerd wordt voor de grond
wetsherziening van 1848. Met name de invloed van Thorbecke heeft tot 
gevolg,. dat er een duidelijke liberale richting ontstaat, al zal het nog 
jaren duren voordat er een liberale partijorganisatie in het leven wordt 
geroepen. 

In die tijd heeft het liberalisme zich van zijn sterkste zijde laten zien 
en zijn volle aandacht- geconcentreerd op de organisatie van de N eder
landse staat. "De eerste taak, welke de liberale partij in deze eeuw te 
vervullen had - schrijft Cort van der Linden - was de grondvesting 
van de politieke vrijheden, de inrichting van het staatsbestuur overeen
komstig de vrijzinnige beginselen" 29). 

Het valt buiten het bestek van deze beschouwingen -de inrichting van 
de Nederlandse staat, zoals deze onder leiding van Thorbecke is tot stand 
gekomen en,grotendeels ongewijzigd, nog heden bestaat, aan de orde 
te stellen. Volstaan moge worden met er op te wijzen dat onder liberale 

28) A. W., blz. 47. 
29) A. W., blz. 42. 
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leiding in Nederland het twee-kamerstelsel is ingevoerd, waarbij de Tweede 
Kamer rechtstreeks en de Eerste Kamer getrapt wordt verkozen. 

De volledige ministeriële verantwoordelijkheid, het jaarlijks budget
recht, het recht van interpellatie, amendement en enquête, het recht van 
vereniging en vergadering, dit alles zijn aangelegenheden in de grondwet 
van 1848 voor het eerst neergelegd. 

De vormgeving van het regionale en plaatselijke bestuur heeft ook in 
die tijd plaats gevonden. De provinciale wet en de gemeentewet zijn beide 
de voldragen vruchten van Thorbecke's wetgevende arbeid. Van beide 
wetten is enkele jaren geleden min of meer plechtig het honderdjarig be
staan gevierd. Gedurende al die jaren hebben de provinciën en gemeenten 
zich in het kader van deze wetten kunnen ontwikkelen; pas in het aller
jongste verleden roepen de grote bevolkingsagglomeraties in het Westen 
des lands een nieuwe problematiek op, welke wellicht binnen het kader 
van deze wetten niet meer bevredigend kan worden opgelost. 

Ook de invoering van het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht mag 
niet onvermeld blijven. Hoewel dit in 1848 nog geen liberaal program
punt vormde en de liberalen er ook nadien niet altijd eensgezind over 
waren, kan men toch wel zeggen, dat met de invoering van het algemeen 
mannet1- en in 1919 ook het algemeen vrouwenkiesrecht een der laatste 
typisch liberale desiderata in vervulling is gegaan. 

De democratische rechtsorde als inhoud en 'waarborg der vrijheid 
Het voorgaande roept twee vragen op. 
Hoe komt het dat het liberalisme zich zo geconcentreerd heeft op de 

inrichting van de Nederlandse staat en dat het zijn idealen te dezer zake 
met zulk een vormende kracht heeft kunnen verwezenlijken? 

Wat is anderzijds de reden dat het liberalisme in de politieke vorm
geving overigens zo dikwijls zijn onmacht demonstreert en blijkbaar geen 
kans ziet een typisch liberale staatkunde aan het Nederlandse volk te 
bieden? 

Een en ander hangt samen met het liberale beginsel zelf. 

De partij van het moderne liberalisme heet Volkspartij voor Vrijheid 
en DEMOCRATIE. De benaming van deze partij is niet toevallig, doch 
geeft heel bewust weer, dat de V.V.D. aan de democratie een zeer bij
zondere betekenis toekent. Bij de behandeling van artikel 4 van het be
ginselprogram der V.V.D. zullen wij dit breder aantonen. Thans willen 
wij er slechts op wijzen dat de V.V.D. in haar accentuering van de 
democratie nauw aansluit bij een van ouds liberale opvatting. De demo
cratie als wijze van staatsinrichting heeft namelijk van de aanvang af het 
middelpunt gevormd van de liberale leer inzake de staat. 

Het liberalisme van de vorige eeuw stamde rechtstreeks af van de 
Franse revolutie. Duidelijk is de invloed na te speuren, welke de predikers 
van de beginselen der Franse revolutie op de liberale staatsleer hebben 
geoefend. Trachten wij de verschillende opvattingen, welke ten slotte in 
het liberalisme als politieke beweging zijn uitgemond, terzake van het 
staatsideaal kort samen te vatten, dan krijgen wij het volgende beeld. 

Het uitgangspunt van het liberalisme - wij zagen het reeds eerder -
is het geloof in de autonomie van de mens. Op dit geloof is gebouwd de 
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tweeledige leuze der Franse revolutie: vrijheid en gelijkheid. Alle mensen 
zijn van nature vrij en van nature aan elkaar gelijk. 

De staat van het ancien régime, het vorstenabsolutisme, betekende een 
rechtstreekse aantasting van de gelijkheid aller mensen en maakte daar
mede de in liberale zin gevatte vrijheid van de mens tot een leeg omhulsel, 
alsmede de autonomie van de mens tot een nietszeggende frase. Het was 
de taak van de nieuwe liberale leer de staat zodanig om te bouwen, dat 
deze de klaarblijkelijke realisering vormde van het liberale geloof, nl. van 
de in de autonomie van de menselijke persoonlijkheid rustende vrijheid 
en gelijkheid aller mensen. 

Tegenover het ancien régime proclameert het liberalisme de volks
souvereiniteit. 

De mens is van nature vrij, dat wil zeggen: de mens kan naar eigen 
goeddunken zijn doen en laten inrichten, zijn handelen bepalen, over zich 
zelf beschikken. Geen van buiten komende instantie, geen buiten hem 
staande overheid mag hem, de autonome mens, deze vrijheid ontnemen. 
Zijn eigenlijke menszijn komt dan immers in het geding. Vandaar de 
leer dat het volk souverein is, dat het volk zich zelf regeert. De regering 
is slechts het gezagsinstrument in handen van het volk en waarborgt 
slechts de eigen natuurlijke vrijheid en gelijkheid der individuen. De staat 
is het raam waarbinnen de oorspronkelijke' vrijheid en gelijkheid met 
machtsmiddelen worden gewaarborgd en daarmede geëffectueerd. 

In deze gedachtengang stelt het volk zich zelf de wet, zij het via de 
wegen waarlangs zich de invloed van het volk op de regering doet gelden, 
als daar zijn: periodieke verkiezingen, vertegenwoordigende lichamen, 
budgetrecht enz. Bovendien eist het beginsel der liberale gelijkheid, dat 
alle burgers gelijk zijn voor de wet. 

Indien een staatsorganisatie volgens liberale beginselen is opgetrokken, 
dan betekent zulks dat naar liberale opvatting de vrijheid der burgers 
gewaarborgd is. Immers: de van nature vrije mens beschikt dan, zij het 
in gemeenschap - als volk - over zich zelf. Met andere woorden: de 
democratie is niet alleen het eindpunt van het op het humanistische vrij
heidsbeginsel gebouwde staatsideaal, doch tevens waarborg en bevestiging 
van zijn vrijheidsideaal. Of nog weer anders gezegd: de liberale vrijheid 
imPliceert de democratie; de democratie garandeert de liberale vrijheid. 

Dat het liberalisme op grond van deze opvatting over de democratie 
zijn aandacht allereerst en allermeest richtte op de organisatie van het 
staatsverband, laat zich thans verklaren. Het liberalisme beleefde - en 
beleeft - zijn beginselen primair in de bevestiging van de democratie 
als type van staatsinrichting. 

Daarnaast bood het liberale beginsel weinig ruimte voor een eigen staat
kundig program. Men stelde immers dat alle mensen van nature vrij zijn 
en dat zij van nature gelijk zijn. Dat betekent, om een enkel voorbeeld 
te noemen, dat de mensen in sociale zin en in economische zin van nature 
reeds vrij en reeds gelijk zijn en dat er in hét algemeen voor het in
grijpen van de staat op deze gebieden geen plaats is. 

In het voorgaande menen wij aangewezen te hebben hoe het komt, 
dat de liberale politiek eenzijdig was toegespitst op de interne organisatie 
van het staatsapparaat. 
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Moet daannede aan het liberalisme iedere positieve betekenis worden 
ontzegd? 

Wij wezen er reeds op dat het liberalisme een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd terzake van de interne opbouw van de Nederlandse staat. 
Wij kunnen het thans breder stellen. Het liberalisme is ongetwijfeld van 
betekenis geweest voor de doorwerking der democratische idee in het 
Nederlandse volk. Dat is de positieve bijdrage. 

Anderzijds, en dat is de tragiek van iedere staatsbeschouwing welke 
op het humanisme is gebouwd, was het liberalisme niet in staat het voor 
deze richting hoogste goed, de vrijheid van de autonome menselijke per
soonlijkheid, veilig te stellen. 

Krachtens zijn uitgangspunt, krachtens zijn geloof in de zelfgenoeg
zaamheid van de mens, móést het liberalisme immers de waarborg der 
vrijheid in deze tijdelijke wereld zoeken. Het meende deze waarborg 
gevonden te hebben in de fonneel-organisatorische opbouw van de 
staat. Zo werd de vrijheid van de mens verankerd in de formele de
mocratie. 

Betekent zulks dat wij onzerzijds de democratie afwijzen? Geenszins. 
Het betekent echter wel, dat wij er onzerzijds oog voor hebben, dat 

de liberale fundering der democratie op de autonomie van de menselijke 
persoonlijkheid, nimmer tot het gewenste resultaat kan voeren en dat de 
vrijheid van de mens nimmer in enige tijdelijke ordening van deze wereld 
voldoende waarborg kan vinden. 

Want tegenover het liberale gelóóf stellen wij tenslotte een ander ge
loof. Het geloof namelijk dat wij leven in een geschapen wereld, waarin 
niet de autonome mens regeert en zich zelf de wet stelt, maar waarin 
heerst de wet Gods, welke gesteld is over al het geschapene. Het is deze 
wet, welke bepaalt wat de staat is, wat de democratie is en wat de vrij~ 
heid is. Niet in een bepaalde staatsorde is de vrijheid van de mens ver
ankerd, doch in de scheppingsorde Gods. Indien de staat - al is het 
een democratische -- de scheppingsorde miskent, vormt zulk een staat 
een bedreiging voor de vrijheid van de gehele menselijke samenleving, ook 
voor de vrijheid van de menselijke persoonlijkheid. Slechts in de erken
ning van de ons gegeven scheppingsorde kan de vrijheid van de mens 
ten volle tot haar recht komen, kan ook het kenmerkende van het staats
verband en de inhoud van de staatstaak aan het licht treden. Hoe kunnen 
wij deze scheppingsorde echter leren kennen anders dan in het geloof, 
anders dan door de Openbaring Gods? Ook in de uitkomst van de staats
leer, ook in de fundering van de vrijheid van de mens is het geloof alles
beheersend. 

De sociale kwestie 
De tweede helft van de vorige eeuw was voor Nederland de periode 

van de liberale staat. Van de staatkundige problemen uit die tijd noemen 
wij als voorbeeld het gehele complex vragen, doorgaans aangeduid als 
de sociale kwestie. 

De grote sociale nood uit die tijd is te bekend dan dat hij hier breed 
behoeft te worden beschreven. . 

De liberaal uit die dagen, overtuigd als hij was, dat de gelijkheid voor 
de wet de vrijheid verzekerde, had er geen oog voor dat er in Nederland 



244 MR. W .C. D. HOOG END IJK JR. 

een grote mate van onvrijheid en ongelijkheid heerste. De gelijkheid voor 
de wet kon immers niet voorkomen de ongelijkheid in economische zin. 

De economische machtspositie, welke de ondernemers toen innamen, 
was van dien aard, dat het spreken van vrijheid der arbeiders meer op 
een sinister grapj e dan op een respectabele overtuiging leek. En toch 
waren beiden, ondernemers èn arbeiders, gelijk voor de wet. Formeel 
waren de ondernemers en arbeiders gelijk, formeel waren zij ook vrij, 
Maar waren de arbeiders nu ook werkelijk vrij en aan de ondernemers 
gelijk? 

Het uitoefenen van de rechtsfunctie van de staat werd uitgehold door 
het in liberale zin dogmatisch hanteren van een formele vrijheids- en ge
lijkheidsopvatting. 

Valt het te verwonderen dat het socialisme, op grond van de feitelijke 
situatie welke hét in de liberale staat aantrof, tot de overtuiging kwam 
dat de staat niet is een instelling ten dienste van het algemeen belang, 
maar het machtsapparaat in handen van een bovendrijvende klasse? Ter
zake van de liberale staat had het socialisme gelijk I Onder de leuze op 
te komen voor de vrijheid van alle burgers en deze te bereiken door ge
lijkheid voor de wet, deed het liberalisme niets anders dan de staat in
zetten ter handhaving van de op dat ogenblik bestaande grote mate van 
onvrijheid en ongelijkheid. Gelet op de omstandigheid dat volgens liberale 
opvatting de interne staatsinrichting de vrijheid en gelijkheid der arbeiders 
verzekerde, was iedere aanklacht tegen de feitelijke situatie immers ge
doemd te stranden op de liberale tegenwerping, dat de arbeiders wèl gelijk 
en vrij waren. 

Hoezeer het liberalisme van de vorige eeuw hiermede alle aanraking 
met de werkelijkheid had verloren, behoeft geen nader betoog. Het is wel 
duidelijk dat het klassieke liberalisme als staatkundige richting krachtens 
zijn beginsel niet bij machte was het sociale vraagstuk tot een oplossing 
te brengen. 

In de sociale kwestie stuitte het liberalisme daarbij onder meer op tegen
stand bij het socialisme, dat echter - eveneens vrucht van de huma
nistische stam - tegenover de liberale eenzijdigheid slechts een andere 
eenzijdigheid, namelijk de klassestrijd, kon stellen en tegenover de for
mele rechtsstaat van het liberalisme het afsterven van het staatsverband 
predikte. In zekere zin kan men poneren dat het socialisme, als huma
nistische reactie op de liberale staat, door het liberalisme zelf verwekt 
is. In hun oorspronkelijke vorm zijn liberalisme en socialisme zelfs de 
twee uitersten van hetzelfde beginsel, waarbij valt op te merken dat beide 
steeds meer naar elkaar toegroeien. 

Naarmate enerzijds het liberalisme meer oog krijgt voor de economische 
en sociale ongelijkheid en onvrijheid en het optreden van de staat ook 
tot deze gebieden uitstrekt; naarmate anderzijds het socialisme inziet, 
dat hetgeen het voor de staat heeft gehouden slechts de liberale caricatuur 
van de staat is geweest, naarmate het voorts de staat aanvaardt als in
stelling ter behartiging van het algemeen belang en niet uitsluitend van 
het klassebelang, naarmate het de staat, in plaats van deze af te schaffen, 
dienstbaar wil stellen aan de economische en sociale vrijheid en gelijkheid; 
in diezelfde mate naderen liberalisme en socialisme elkaar en blijkt steeds 
minder van wat men vroeger een principiële tegenstelling achtte. Zo laat 
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het zich verstaan dat in antirevolutionaire kring wel eens de opmerking 
is gemaakt, dat indien het liberalisme van thans nog een beetje meer naar 
links zwenkt en het socialisme een beetje meer naar rechts, van een onder
scheid tussen beide richtingen nauwelijks meer kan worden gesproken. 
Het laat zich verstaan, omdat beide richtingen opkomen uit dezelfde 
wortel; omdat de werkelijkheid beide richtingen gedwongen heeft de 
consequenties van hun standpunt al meer prijs te geven, zodat richtingen, 
welke aanvankelijk twee uitersten leken, op den duur in aard en wezen 
niet veel van elkaar blijken te verschillen. 

Met deze uitweiding zijn wij eigenlijk reeds vooruitgelopen op ons 
betoog. 

Waar het ons in eerste aanleg om ging, was te laten zien hoe het 
vrijheidsbeginsel van het klassieke liberalisme noodzakelijkerwijze een be
dreiging van de vrijheid voor grote groepen der Nederlandse bevolking 
betekende. 

Evenwel, ook het liberalisme botste op tegen de sociale nood. In de 
loop der jaren moest het veel van zijn oorspronkelijke standpunt prijs 
geven. Juist het sociale vraagstuk was aanleiding tot meningsverschillen 
en scheuringen in de liberale partij, waarbij zich tegenover de behoudende 
vleugel een vooruitstrevende vleugel vormde met daartussen een midden
groep. Met name in de vooruitstrevende vleugel van het liberalisme -
vanaf 1901 vertegenwoordigd in de Vrijzinnig Democratische Bond -
werd sterk de nadruk gelegd op de plicht van de staat tot ingrijpen ter 
leniging en oplossing van de sociale nood. Het zou dan ook stellig on
billijk zijn de huidige liberalen met wat wij de klassieke liberalen hebben 
genoemd te vereenzelvigen. 

Deze ontwikkeling brengt intussen mede - wij wezen er reeds op -
dat het liberalisme steeds <lichter het socialisme nadert, dat het onder
scheid tussen beide richtingen zich steeds meer tot een kwestie van nuance
verschil verkleint. 

De liberaal van heden werpt verre van zich de staatsonthouding op 
ieder gebied. Hij aanvaardt staatsingrijpen. Zijn probleem is echter: hoe
ver moet dit staatsingrijpen gaan? 

Te dezer zake heeft een evolutie binnen het liberale kamp plaats ge
vonden, zodanig, dat er perioden zijn aan te wijzen waarin de linker
vleugel van het liberalisme en de rechtervleugel van het socialisme elkan
der zeer dicht naderen, ja op een gegeven ogenblik in elkaar versmelten. 
Het toetreden na de tweede wereldoorlog van prof. Oud met een aantal 
vrijzinnig democraten tot de Partij van de Arbeid is er een voorbeeld van. 

Evenwel bleken sommige vrijzinnig democraten zich in het socialistisch 
milieu uiteindelijk toch niet voldoende thuis te gevoelen om er blijvend 
te verkeren. 

Het uittreden Van deze vrijzinnig democraten uit de P.v.d.A. en de 
fusie van deze groep met de reeds eerder opgerichte Partij van de Vrij
heid, de voortzetting van de vooroorlogse liberale partij de V rijheids
bond, riep de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in het leven. 

Waartoe de evolutie van het liberalisme heeft geleid, zien wij duidelijk 
weerspiegeld in artikel 5 van het beginselprogram der V.V.D. 

Dit artikel begint als volgt: 

;1 
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Op het terrein der stoffelijke welvaart streeft de Partij, met ver
werping zo van de socialistische als van de individualistische economie, 
naar maatschappelijke verhoudingen, die sociaal gerechtvaardigd en 
economisch verantwoord zijn. 

Veroorloven wij ons bij deze eerste zin van het artikel enkele kant
tekeningen. 

Dat de V.V.D., zelf gedeeltelijk uit de P.v.d.A. voortgekomen, be
hoefte gevoelt in haar beginselprogram uitdrukkelijk de socialistische 
economie te verwerpen, laat zich verstaan. 

Er wordt echter aan toegevoegd - en hier merken wij hoe de V.V.D. 
afstand neemt van het klassieke liberalisme - dat ook de individualistische 
economie wordt verworpen. Met deze uitdrukkelijke afwijzing van de 
individualistische economie geeft het liberalisme blijk zijn afstamming nog 
te kennen, zij het dat het niet in de lijn der vaderen wil voortgaan. 

De beide stromingen waaruit de V.V.D. is voortgekomen, het socialisme 
en het klassieke liberalisme, worden dus verworpen. 

Dat voorts gestreefd wordt naar maatschappelijke verhoudingen, die 
sociaal gerechtvaardigd en economisch verantwoord zijn, is een weinig
zeggende frase. Ons dunkt, dat iede're partij wel naar zodanige verhou
dingen streeft. De vraag, wat daaronder moet worden verstaan, blijft 
echter vooralsnog onbeantwoord. 

Vervolgens is in het artikel te lezen: 

. Zij verwerpt derhalve de leer van het laissez faire laissez passer, 
die een ieder de vrijheid wil laten ,naar eigen goeddunken te han
delen. Die leer moge aanvaardbaar zijn geweest voor een voorbij
gegaan tijdperk in de maatschappelijke ontwikkeling, voor de huidige 
wereld is een vrijheid voor de enkeling, die geen verantwoordelijk
heid voor anderen kent, niet langer te aanvaarden. 

Deze passage bedoelt weg te nemen de veronderstelling, dat de V.V.D. 
de liberale opvattingen van de vorige eeuw nog voor haar rekening zou 
willen nemen. Duidelijk en krachtig wordt hier uitgesproken dat de V.V.D. 
deze verwerpt, zij het dat een duidelijke veroordeling van het klassieke 
liberalisme blijkbaar te veel gevergd is. "Die leer moge aanvaardbaar zijn 
geweest voor een voorbijgegaan tijdperk ... " Aldus niet principieel, maar 
slechts voor de huidige wereld onaanvaardbaar. 

Even onaanvaardbaar is echter een maatschappij, waarin de Staat 
alle macht tot zich zal hebben getrokken en aan de individuele mens 
alle vrijheid zal zijn ontnomen - zo vervolgt artikel 5. 

Het is duidelijk, dat deze passage zich weer richt tegen het socialisme. 
De consequentie van de socialistische maatschappij, anders gezegd: het 
klassieke socialisme, is voor de liberaal van nu even onaanvaardbaar als 
het klassieke liberalisme. 

Wij zagen dus dat de V.V.D. streeft naar maatschappelijke verhou
dingen die sociaal gerechtvaardigd en economisch verantwoord zijn. Zij 
wijst bij herhaling zowel de oplossing van het klassieke liberalisme als 
die van het klassieke socialisme van de hand. 
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De vraag wordt klemmend en onontwijkbaar, welke oplossing de V.V.D. 
zèlf dan wèl biedt. 

En dan komt de ontknoping. 
De partij kiest voor het juiste midden tussen de twee door haar ver

worpen uitersten! Dat is vandaag het program van het liberalisme der 
V.V.D. 

Er wordt geen enkel criterium gegeven voor de beantwoording van de 
vraag, waar dat juiste midden ligt en welke maatstaven er gebruikt wor
den teneinde het juiste midden tussen het zo verwerpelijke klassieke libe
ralisme en het even verwerpelijke klassieke socialisme te vinden. Neen, 
volstaan wordt met te vermelden, dat na een geschiedenis van honderd 
jaar het huidige liberalisme zich ongeveer in het midden bevindt tussen 
het punt van uitgang, het klassieke liberalisme en zijn in die tijd grootste 
tegenhanger uit het humanistische kamp, het klassieke socialisme! Wie 
het niet gelooft leze de laatste zin uit het in bespreking zijnde artikel. 

De Partij wenst daarom te streven naar het juiste midden, naar 
een evenwicht tussen maatschappelijke en individuele factoren, om
dat zij alleen daarin de mogelijkheid ziet voor de verwezenlijking 
ener ware vrijheid. 

De V.V.D. is terzake van het vraagstuk der stoffelijke welvaart niet 
meer klassiek liberaal, zij is nog niet klassiek socialistisch. Zij is een ver
menging van beide, die zij zelf overigens - terecht - ieder voor zich 
verwerpelijk acht. De vermenging van beide verwerpelijke richtingen be
vat evenwel het ideaal van het huidige liberalisme. 

Dat betekent dat de partij geen principieel verweer heeft, noch tegen 
het klassieke liberalisme, noch tegen het socialisme. Naarmate de om
standigheden veranderen, zal de partij nu eens dichter het ene standpunt 
naderen, dan weer het andere. Dat betekent dat de politiek der V.V.D. 
op het terrein der stoffelijke welvaart principieel opportunistisch is. Dat 
betekent ten slotte, dat op het terrein der stoffelijke welvaart een ken
merkend liberale politiek zelfs in het geheel niet aanwezig is. 

Het klassieke liberalisme bleek onhoudbaar. De uit hetzelfde beginsel 
voortgekomen tegenhanger, het socialisme, wil men evenmin aanvaarden. 
Er blijft thans niets anders over dan tussen de beide uiterste consequenties 
van dit beginsel door te laveren. 

Dit is de ontbinding, welke bij voorbaat vervat is in ieder beginsel, dat 
zijn steunpunt zoekt in deze tijdelijke voorbijgaande wereld. 

Het uitgangspunt der vrijheid blijkt op het terrein der stoffelijke wel
vaart zowel naar de ene als naar de andere consequentie in een volslagen 
onvrijheid te ontaarden. Het is de tragiek der V.V.D. - als representant 
van het Nederlandse liberalisme - tussen deze twee uitersten heen en 
weer geslingerd te worden in haar pogen nog iets van de verloren vrijheid 
te redden. 

De vrijheid van onderwijs 
Het is alom bekend dat de vrijheid van onderwijs geen vrucht is van 

de liberale staatkunde, doch een zaak welke aan deze politieke richting is 
ontwrongen. Deze vrijheid is bevochten door de rechtse partijen in de 
vorige en het begin van deze eeuw. 
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Tege.nwoordig neemt de V.V.D. gelukkig niet meer het standpunt in 
van de vroegere liberalen. In het artikel van het beginselprogram der 
V.V.D., dat aan het onderwijs is gewijd, lezen wij namelijk onder meer: 

Zij (de V.V.D.) erkent het beginsel van de vrijheid der ouders bij 
het kiezen van de school waaraan zij de opleiding hunner kinderen 
willen toevertrouwen. Zij verlangt volstrekte handhaving der grond~ 
wettelijke financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere lagere 
school. 

Wij merken allereerst op, dat indien de V.V.D. het thans door haar 
aanvaarde beginsel der gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder lager 
onderwijs uit zou breiden tot alle takken van het onderwijs, deze partij 
zich er van verzekerd kan houden de antirevolutionairen aan haar zijde 
te vinden. 

Maar overigens menen wij dat er, gezien de historie, plaats is voor de 
vraag of dit thans erkende beginsel door de feiten aan het liberalisme is 
opgedrongen dan wel in het liberale uitgangspunt verankerd ligt. 

Hoewel wij aan de oprechtheid en goede bedoelingen van de liberalen 
bepaald niet willen twijfelen, menen wij toch te mogen stellen, dat het 
liberale uitgangspunt onvoldoende waarborg biedt, dat de thans aanvaarde 
vrijheid van lager onderwijs in de toekomst niet nog eens weer door een 
ander beginsel zal worden vervangen. 

Intusse.n willen wij hierbij niet langer stilstaan, doch thans nader be~ 
zien wat de hedendaagse liberaal onder vrijheid verstaat. 

Fundering der liberale vrijheid 
De liberale vrijheid is htt geloofsartikel van het liberalisme. Van zijn 

geloof kan men slechts getuigen; het is de achtergrond van alle menselijk 
handelen; men kan de waarheid van zijn geloof poneren, men kan pogen 
anderen voor zijn geloof te winnen, men kan zijn geloof echter niet binden 
aan iets dat nog achter het geloof gelegen zou zijn. Het geloof is immers 
het diepste, wat de mens beweegt. Vandaar dat in artikel 4 van het 
beginselprogram der V.V.D., waarin wij een uiteenzetting vinden van de 
vrijheid in liberale zin, de vrijheid niet aan enige hogere norm gebonden 
wordt, doch slechts geponeerd wordt, dat de vrijheid van de mens voor 
het liberalisme het hoogste goed is. Artikel 4 begint namelijk als volgt: 

De vrijheid van de mens, naar zijn aard bestemd om als vrije per~ 
soonlijkheid in gemeenschap te leven, beschouwt de partij als het 
hoogste goed. Zij acht de vrije menselijke geest de levenskracht der 
gemeenschap. 

De liberaal laat aan de individuele mens weliswaar de ruimte om de 
vrijheid in ander perspectief te zien, om de vrijheid aan een hogere norm 
te binden; dat is echter niet het uitgangspunt van het program der liberale 
partij. In dit program wordt geponeerd de "vrijheid an sich". 

Dit brengt het liberalisme echter aanstonds in moeilijkheden. 
De vrijheid, welke het liberalisme proclameert, is de individuele vrijheid. 

Nu de vrijheid aan geen enkele hogere norm is gebonden, betekent zulks 
dat ieder individu zich zelf tot norm is, zelf autonoom bepaalt wat voor 
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hem de inhoud van zijn individuele vrijheid is. Het is de uiterste punt 
van het individualisme. 

Voor een geordende samenleving is zulk individualisme uiteraard on
aanvaardbaar. Wij zien dan ook, dat als reactie tegen dit individualisme 
als ander uiterste van hetzelfde beginsel het collectivisme is opgekomen. 

Het liberalisme van de V.V.D. wordt nu gekenmerkt door de poging 
zowel het individualisme als het collectivisme te ontgaan en toch het 
liberale vrijheidsideaal te handhaven, een poging die bij voorbaat tot mis
lukken is gedoemd, zoals wij in het vervolg van het artikel ook gedemon
streerd zullen zien. Het artikel vervolgt namelijk: 

Zij ziet de uit het gemeenschapsverband voortvloeiende gebonden
heid van de individuele mens niet als een beperking zijner vrijheid, 
doch als een onmisbare voorwaarde om die vrijheid rechtens en feite
lijk te verwezenlijken. Zij verlangt, dat bij het bepalen van de mate 
en de vorm dier gebondenheid steeds als doel voor ogen zal staan het 
waarborgen ener zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maat
schappelijke vrijheid voor allen. 

Bij deze belangrijke uitspraken veroorloven wij ons enige kanttekeningen. 
Uit de eerste zin blijkt, dat de huidige liberaal het individualisme niet 

tot de uiterste consequentie doorvoert, doch een uit het gemeenschaps
verband voortvloeiende binding van het individu aanvaardt. 

Het liberalisme komt echter voor een onoplosbaar probleem, wanneer 
het vervolgens de aard van deze gebondenheid nader wil preciseren. Het 
vervalt dan in een nietszeggende (misschien daardoor juist veelzeggende!) 
tautologie. Men zie slechts: 

De individuele vrijheid van allen is gebonden aan de gemeenschap (eerste 
zin van de geciteerde passage). 

De mate en vorm dier gebondenheid wordt gereguleerd door de indivi
duele vrijheid van allen (tweede zin van de geciteerde passage). 

Met andere woorden: De individuele vrijheid van allen is gebonden aan 
de individuele vrijheid van allen. Waarlijk geen norm der vrijheid, die 
perspectieven opent. 

Wellicht zal men ons tegen voeren dat wij het artikel verkeerd inter
preteren. Dat wanneer gesproken wordt van het waarborgen ener zo groot 
mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid voor allen, 
niet bedoeld zal zijn allen individueel, maar allen als collectiviteit, als ge
meenschap. Mocht deze laatste interpretatie juist zijn, dan wordt het er 
echter niet beter op, daar dan immers de individuele vrijheid volledig 
ondergeschikt wordt gemaakt aan de gemeenschap. En indien de gemeen
schap tot norm wordt verheven der individuele vrijheid, dan is het collec
tivisme in optima forma binnengehaald, of anders gezegd: de totalitaire 
staat verpakt in de vorm der democratie. 

Het artikel vervolgt: 

De partij is er zich van bewust, dat ware vrijheid alleen bestaanbaar 
is, indien zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid. 

Zou . er in Nederland één partij zijn, welke van mening is dat ware 
vrijheid alleen gepaard gaat met onverantwoordelijkheid? Wij kunnen in 
deze zinsnede· slechts een gemeenplaats zien en wagen het een slecht ge-
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weten te veronderstellen bij de liberalen, die beseffen dat de liberale vrij
heid vroeger maar al te zeer van on-verantwoordelijkheid getuigde. 

Behalve de partij van de vrijheid, is de V.V.D. blijkens haar naam
geving ook de partij der democratie. Over de democratie lezen wij In 

hetzelfde artikel: 

Het is de taak der democratie de voorwaarden te scheppen, waar
door die verantwoordelijkheid tot haar recht kan komen. Daarvoor is 
in de eerste plaats nodig, dat de zelfstandige kracht in het volk wordt 
bevorderd. Op staatkundig gebied betekent dit de handhaving van 
het parlementair regeringsstelsel, op sociaal gebied het scheppen van 
instellingen, die een verantwoordelijk beleid van werkgevers en werk
nemers verzekeren. Het doel van het beleid, zo in staatkundige als in 
sociale instituten, moet zijn de verwezenlijking der sociale gerechtig
heid door gestage samenwerking van dag tot dag in onderling overleg 
van alle bevolkingsgroepen. 

Wij stuiten hier op de opvatting, dat de democratie een materiële waar
borg biedt voor de vrijheid. Wij schreven reeds eerder, dat volgens liberaal 
inzicht de vrijheid de democratie impliceert, anderzijds evenwel de demo
cratie de vrijheid garandeert. Deze gedachtengang treedt in het geciteerde 
gedeelte van het beginselprogram der V.V.D. duidelijk aan het licht. 

Nadat immers eerst betoogd is, dat ware vrijheid alleen bestaanbaar is 
indien zij gepaard gaat met verantwoordelijkheid, wordt thans het oog 
gericht op de verantwoordelijkheid en wordt gezegd, dat het de taak 
der democratie is de voorwaarden te scheppen, waardoor de verantwoorde
lijkheid en dus de vrijheid, tot ha<.Lr recht kan komen. 

De democratie moet daartoe in de eerste plaats - zo lezen wij - de 
zelfstandige kracht in het volk bevorderen. Wie zich afvraagt wat dat op 
staatkundig gebied betekent, krijgt ten antwoord: het pOlYlementair rege
ringsstelsel. 

Hiermede is de cirkel gesloten. De handhaving van het parlementair 
regeringsstelsel is nodig ter fundering der vrijheid in liberale zin. 

Wij schreven reeds eerder, dat de democratie ook naar ons inzicht een 
waardevolle bestuursorganisatie van de staat is. De V.V.D. mag het dan 
ook niet doen voorkomen alsof zij de partij bij uitstek zou zijn, welke 
het voor de democratische rechtsorde opneemt. 

Wat echter wèl typerend is voor de V.V.D., is, dat zij in de democratie 
méér ziet dan een wenselijke staatsorde, dat de V.V.D. in het parlementair 
regeringsstelsel als zodanig een waarborg meent te vinden ter bevestiging 
van haar dierbaarste goed, de menselijke vrijheid. En het is opvallend, dat 
op dit punt, nl. in de waardering van de democratie, het liberalisme van de 
V.V.D. en het socialisme van de P.v.d.A. een treffende overeenkomst ver
tonen. Wanneer het socialisme in zijn ordeningsstreven de persoonlijke 
vrijheid bedreigd ziet, vlucht het immers ook in de democratie als middel 
om de persoonlijke vrijheid niettemin te waarborgen 30). Noch liberalisme, 
noch socialisme hebben et blijkbaar oog voor, dat geen enkele regeling van 

30) Vergelijk K. Groen, De staatstaak, kriterium en begrenzing, in: Patrimonium, 
21 april 1955, blz. 82. Breder: S. U. Zuidema, Grondlijnen van het neo-socialisme, 
in: Patrimonium, 21 maart 1957, blz. 56 e.v. 
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het staatsbestuur als zodanig ooit de vrijheid in materiële zin kan waar
borgen. Zulk een waarborg is slechts te vinden in de erkenning van de ons 
gegeven scheppingsorde, welke laatste evenwel het liberalisme, evenmin als 
het socialisme, als uitgangspunt voor hun staatkundig handelen willen aan
vaarden. 

Behalve over de democratie zegt het geciteerde artikel ook iets over de 
sociale gerechtigheid. Wij menen dat tegen dit gedeelte van het liberale 
betoog geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, zij het dat onmiddellijk 
de vraag rijst, die hierin allesbeheersend is, wàt nu sociaal gerechtvaardigd 
is. Dat het liberalisme op deze laatste vraag geen bevredigend antwoord 
geeft, poogden wij reeds in het voorgaande aan te tonen. En zolang dit 
antwoord niet bevredigend is gegeven mist de uitspraak: "samenwerking 
van dag tot dag in onderling overleg van alle bevolkingsgroepen" haar pro
grammatisch karakter. 

Samenvatting 
Ten besluite van onze beschouwingen willen wij de gang van ons betoog 

kort samenvatten. 
In tegenstelling met wat enkele artikelen van het beginselprogram der 

V.V.D. suggereren, is de V.V.D. geen partij, die verschillende religieuze 
opvattingen bundelt in één staatkundige overtuiging, doch een partij welke 
de invloed heeft ondergaan van bepaalde stromingen van het humanisme, 
alsmede van de op het humanisme geënte vrijzinnigheid. Deze opvatting 
steunt op de uitspraken van tal van liberale auteurs zelf. 

De humanistische staatsleer van het liberalisme kiest het uitgangspunt 
in de autonomie van de menselijke persoonlijkheid en draagt de doem in 
zich van alle humanisme, namelijk dat zij tengevolge van haar loochening 
der scheppingsorde innerlijk verscheurd wordt zonder kans te zien haar 
hoogste idealen veilig te stellen. Zo vindt het hoogste goed van het libera
lisme, de individuele vrijheid, in de liberale staatsopvatting onvoldoende 
bevestiging. 

De V.V.D. heeft er oog voor, dat de twee uiterste consequenties van 
haar beginsel, het radicale individualisme en het radicale collectivisme 
tot onaanvaardbare praktijken leiden. Krachtens haar beginsel is zij echter 
niet in staat zich principieel tegen deze consequentie teweer te stellen. 
Slechts praktisch kan zij pogen de extreme gevolgen van haar beginsel te 
ontgaan, hetgeen onvermijdelijk leidt tot het voeren van een principieel 
opportunistische politiek. 
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Het is zomzelûaar, en als wij het niet reeds wisten heeft 
de brochure "Een. getuigenis" dit wel geopenbaard, dat er 
zo het een en. mzder ligt tussen a .. r. en c.h. 

Dr. Berghwis op het Partijconvent van 19 a.pril j.l. 

De laatste tijd vragen we ons wel eens af, of het "een en ander" dat 
er ligt tussen a.r. en c.h. door velen uit onze kring niet te veel gebaga
telliseerd wordt. Inderdaad zijn er mensen, die wel degelijk de gevaren en 
moeilijkheden van een samengaan van a.r. en c.h. inzien, en die dit 
momenteel ook zeker niet wensen. Lezen we echter de verslagen van 
conferenties en vergaderingen van kiesverenigingen, dan worden we her
haaldelijk getroffen door, soms haast platonisch aandoende, liefdesver
klaringen door a.r. sprekers aan het adres van de c.h. geuit. Ook valt het 
op, dat bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen in vele gevallen 
de drang om tot samenwerking te komen van a.r. zijde zo groot was, 
dat zonder meer toegegeven werd aan de veel te hoog gestelde eisen van 
c.h.-zijde. 

Hoewel dr. Berghuis van mening is, dat er het "een en ander" ligt 
tussen a.r. en c.h., is hij het toch ook die ons al meerdere malen heeft 
voorgehouden, dat het protestantse volksdeel in de politiek tot een samen
gaan moet komen. 

Graag gebruikt men dan de leuze, dat als bij de kerk de protestants
christelijke gespletenheid niet weg te werken is, het daar aangepakt moet 
worden waar het kan. Gaat het niet bij de kerk, dan maar in de politiek. 

Daarna schrijft prof. Herman Ridderbos, dat het in de politiek heel 
wat gemakkelijker ligt dan in de kerk, want daar hebben we niet het 
probleem van de vrijzinnigheid, het hoofdprobleem bij de kerkelijke een
heidspogingen1). 

Zijn de verschillen die er liggen tussen de c.h. en de a.r. nu inderdaad 
van zulk een ondergeschikt belang ? Kunnen we de ene protestants-chris
telijke partij niet als formeel agendapunt aan de orde stellen omdat het 
in christelijk-historische kring moelijker ligt dan in antirevolutionaire? 2). 

M.a.w. is het juist te zeggen, dat wij als a.r. geen overwegende bezwaren 
tegen de c.h. hebben? Mogen we met dr. Berghuis 3

) stellen, dat we op 
dezelfde grondslag staan? 

Ik stel het op prijs, dat prof. Van Niftrik ons in Een getuigenis eerlijk 
komt vertellen waarin de c.h. en de a.r. verschillen. Hij zegt: "Het is 
onmogelijk de Schrift te zien als openrbaring van het stelsel van God, 
waaruit men vaste beginselen deduceren kan, zoals wij trouwens ook de 

1) Trouw, 10 mei 1958. 
2) A. R. Staatkunde, september 1957, blz. 252. 
3 ) A. R. Staatkunde, september 1957, blz. 253. 
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conferenties en vergaderingen van kiesverenigingen, dan worden we her
haaldelijk getroffen door, soms haast platonisch aandoende, liefdesver
klaringen door a.r. sprekers aan het adres van de c.h. geuit. Ook valt het 
op, dat bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen in vele gevallen 
de drang om tot samenwerking te komen van a.r. zijde zo groot was, 
dat zonder meer toegegeven werd aan de veel te hoog gestelde eisen van 
c.h.-zijde. 

Hoewel dr. Berghuis van mening is, dat er het "een en ander" ligt 
tussen a.r. en c.h., is hij het toch ook die ons al meerdere malen heeft 
voorgehouden, dat het protestantse volksdeel in de politiek tot een samen
gaan moet komen. 

Graag gebruikt men dan de leuze, dat als bij de kerk de protestants
christelijke gespletenheid niet weg te werken is, het daar aangepakt moet 
worden waar het kan. Gaat het niet bij de kerk, dan maar in de politiek. 

Daarna schrijft prof. Herman Ridderbos, dat het in de politiek heel 
wat gemakkelijker ligt dan in de kerk, want daar hebben we niet het 
probleem van de vrijzinnigheid, het hoofdprobleem bij de kerkelijke een
heidspogingen1). 

Zijn de verschillen die er liggen tussen de c.h. en de a.r. nu inderdaad 
van zulk een ondergeschikt belang ? Kunnen we de ene protestants-chris
telijke partij niet als formeel agendapunt aan de orde stellen omdat het 
in christelijk-historische kring moelijker ligt dan in antirevolutionaire? 2). 

M.a.w. is het juist te zeggen, dat wij als a.r. geen overwegende bezwaren 
tegen de c.h. hebben? Mogen we met dr. Berghuis 3

) stellen, dat we op 
dezelfde grondslag staan? 

Ik stel het op prijs, dat prof. Van Niftrik ons in Een getuigenis eerlijk 
komt vertellen waarin de c.h. en de a.r. verschillen. Hij zegt: "Het is 
onmogelijk de Schrift te zien als openrbaring van het stelsel van God, 
waaruit men vaste beginselen deduceren kan, zoals wij trouwens ook de 

1) Trouw, 10 mei 1958. 
2) A. R. Staatkunde, september 1957, blz. 252. 
3 ) A. R. Staatkunde, september 1957, blz. 253. 
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Schrift niet met Kuyper kunnen zien als naar inhoud en vorm onfeilbare 
documentering." 4) 

Hier ligt het kernpmbleem. Het gaat om het al of niet accepteren 
van de Bijbel als Gods Woord. D.w.z. geloven we dat de Heilige Schrift 
de openbaring van God aan ons is, of menen we dat het een menselijk 
boek is, dat een getuigenis van de openbaring geeft, waarin op een be
paald moment Güd tot mij kan spreken, waarbij ik moet bedenken, dat 
het mij als nietig, zondig mens nooit zal gelukken hierin de gedachten en 
de wil van de zo oneindig ver van mij als mens afstaande God te verstaan. 
De rede van mij als mens heeft nl. geen enkel aanknopingspunt met de 
woordopenbaring. Of om de woorden van Van Niftrik te gebruiken: "De 
Bijbel is een menselijk boek. Dus geen orakelboek. Geen orgaan van 
directe mededeling Gods. De Bijbel is getuigenis, menselijke getuigenis. 
Maar getuigenis aangaande Jezus Christus." 5) Men moet dan geloven 
en verwachten "dat God de Heilige Geest het menselijke Woord des 
Bijbels maken zal tot Gods Woord aan üns." 6) En "ernst makende met 
het feit, dat de Bijbel een menselijk boek is, kan men de Bijbel lezen en 
beoordelen, zoals men dat met een mensenwoord pleegt te doen. Het 
wetenschappelijk onderzoek, de historische en literaire kritiek zijn ook 
met betrekking tot de Bijbel veolkomen vrij. Men kan op dit menselijke 
getuigenis immanente kriüek oefenen, b.v. met betrekking tot de wereld
beschouwing die in dit Boek tot uiting komt, of met betrekking tot 
zijn morele en historische inhoud - ja zelfs met betrekking tot zijn religi
euze en theologische inhoud." 7) Is men deze laatste mening in meerdere 
of mindere mate toegedaan, dan wordt het bijna onmogelijk om vanuit 
de Bijbel te verstaan welke weg we in de politiek h-ebben te gaan. Het 
wordt dan echter wel duidelijker, waarom de c.h. fracties in het parlement 
vaak zo hopelooos verdeeld zijn. Hier kan dan ook mee samenhangen 
de door Tilanus eens uitgesproken woorden vOOr de Statetikring Delft 
der c.H.u.: "Het is niet gemakkelijk te zeggen wat precies de C.H.U. 
is, het is meer een zaak die de Christelijk-Historischen althans in over
grote meerderheid intuïtief aanvoelen." 8) 

Uit deze laatste feiten moge enigszins blijken wat het resultaat is, als 
we de Bijbel als Gods Woord niet meer tot uitgangspunt voor ons werken 
hebben. Dan geeft de Bijbel ons geen leiding meer en komen we in de 
mist te staan. Dan moeten we intuïtief aanvoelen hoe we in het parlement 
hebben te werken. Dan moeten we intuïtief aanvoelen waarom we een 
christelijke partijvorming voorstaan. We kunnen dan niet meer met de 
Bijbel in de hand speuren naar hetgeen God ons gebiedt in het staats
leven te doen. 

"Het probleem is - zegt Van Niftrik - of Jezus Christus mij voorgaat 
in de concrete werkelijkheid, zodat ik Hem van stap tot stap heb te 
volgen op onbekende en verrassende wegen, of dat Hij mij een aantal 
waarheden en inzichten heeft geopenbaard die voor alle tijden gelden" 9). 

4) Ben getuigenis, blz. 24. 
5) Kleine dogmatiek, blz. 202. 
6) Idem, blz. 202. 
7) Idem, blz. 203. 
8) Een getuigenis, blz. 47. 
9) Idem, blz. 22. 
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Hieraan voegt hij dan even later toe dat de C.H.U. in ieder geval (cur
sivering van mij) op het eerste standpunt staat. 

Nu moet men niet proberen dit te vergoelijken met de woorden, dat 
Van Niftrik toch wel een extreme figuur is en er dan op wijzen, dat er 
anderen zijn die er heel anders over denken, zoals bv. Calmeyer en 
Schmall. Inderdaad is het zo, dat er leden zijn van de c.H.U. die Bijbel
getrouw willen blijven. Deze mensen zullen wij ook graag in onze ge
lederen opnemen. Maar laten wij dan vooral niet vergeten, dat dit een 
minderheid is, die in de leiding van de partij weinig invloed heeft. Ik 
kan me voorstellen dat het relatief stellen van de geopenbaarde waarheden 
in de Bijbel ook ruimte laat voor degenen die deze Bijbel wel als Gods 
openbaring voor dit leven willen aanvaarden. Ditzelfde zien we in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, waar het dezelfde personen zijn die de 
leiding in handen hebben. Hier wordt ook alles geduld van de meest 
rechtse gereformeerde~bonder tot de vrijzinnige toe. Maar deze schijn
bare eenheid, het spijt mij als hervormde dit te moeten zeggen, geeft geen 
samenwerking te zien, echter juist het tegenovergestelde, een heftige strijd. 

We zijn het dan ook in het geheel niet eens met de opmerking van 
prof. Herman Ridderbos, dat het wegvallen van het probleem van de vrij
zinnigheid de zaak veel gemakkelijker maakt. Het grote probleem is, dat 
we geen gemeenschappelijk uitgangspunt hebben voor gesprek en samen
werking. Steeds weer wordt alles relatief gesteld. Dit geldt voor de vrij
zinnigheid in eerste instantie, maar dit geldt ook voor een groot deel 
der midden~rthodoxie die de C.H.U. beheerst. Want steeds weer stuiten 
we op de moeilijkheid dat men de fundamenten waar we van uitgaan weg 
slaat, omdat men het gezag van de Bijbel disputabel stelt. Het is hierom 
dat we niets gevoelen voor een samengaan van a.r. en c.h. en dat we het 
onjuist vinden als gesteld wordt, dat de eigenlijke bezwaren van de C.H.U. 
komen. Wij moeten tegen dit samengaan bezwaar hebben, omdat het ten 
diepste gaat om het "to be or not to be" van onze christelijke partij
vorming. 

De zwakke argumentatie van c.h. zijde tegen de doorbraak heeft de
zelfde oorzaak. Men wil volstaan met de woorden: "wij kennen slechts 
het beginsel van gehoorzaamheid aan Jezus Christus, maar wij weten niet 
van beginselen." Ditzelfde geluid valt ook in kringen van de doorbraak te 
horen. "Voor de man van de doorbraak - zegt dr. A. A. van Rhijn -
klinken hier (in Een getuigenis) bijzonder aantrekkelijke geluiden. Ook 
zij zien de politiek als dienst aan God. Maar daarom willen zij nog niet 
hun beslissingen nemen krachtens een christelijke levens- en wereldbe
schouwing, die aan de Bijbel zou zijn ontleend." 10) 

Het niet willen weten van beginselen, of beter gezegd, het niet willen 
geloven in de Bijbel als openbaring van God voor deze concrete werke
lijkheid, ondergraaft het bestaansrecht van de christelijke partijvorming 
en ontneemt aan zulk een politieke partij de mogelijkheid nog enige 
kracht op te brengen. 

Noemden we het voorgaande een principieel bezwaar tegen samengaan 
van a. r. en c. h., er is ook nog een praktisch bezwaar aan verbonden. 
Hierover willen we nog het volgende opmerken. 

10) Socialisme en Democratie, maart 1958. blz. 168. 
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Vaak horen we als voordeel van een samengaan van de verschillende 
christelijke partijen aanvoeren, dat een grote partij meer kracht kan op
brengen in het parlement dan verschillende kleinere partijen en dat er 
minder stemmen verloren gaan. Het eerste argument meen ik na het voor
gaande te moeten afwijzen. Maar ook tegen de laatste gedachte heb ik 
bezwaren. Zou men tot een eenheid geraken, dan mag niet worden ver
wacht, dat alle kiezers die nu op een van deze partijen stemmen de nieuwe 
combinatie trouw zullen blijven. Van c.h. zijde vreest men terecht, dat 
er een verlies zal optreden naar de zijde van de P. v. d. A. en de V. V. D. 
Wij zullen echter ook ongetwijfeld stemmen verliezen. Dit aantal kan op 
de duur behoorlijke vormen gaan aannemen. Ik denk hierbij speciaal aan 
hervormde kiezers, hoewel ik meen dat we ook vele christelijke gerefor
meerden, gereformeerden en vrijgemaakten zullen kwijtraken. 

De strijd in de Nederlandse Hervormde Kerk tussen de midden-ortho
doxie en de gereformeerde bond begint zich steeds meer toe te spitsen. 
Ik -behoef als voorbeeld hier slechts te wijzen op het steeds veelvuldiger 
toepassen van de overgangsbepaling 238, waardoor in verschillende plaat
sen reeds twee zelfstandige hervormde gemeenten naast elkaar zijn ont
staan. Men moet niet verwachten, dat wanneer men op kerkelijk terrein in 
een heftige strijd met elkaar gewikkeld is, men in de politiek gezamenlijk 
zal optrekken. 

Wellicht zal men nu het argument willen gebruiken, dat er vooral op 
de Veluwe vele gereformeerd-hervormden op de c.h. lijst stemmen. Dit valt 
niet te ontkennen. 

Helaas is het echter zo, en dit geldt vooral voor de Veluwe, dat het 
gereformeerd-hervormde volksdeel nog sterk leeft uit tradities en conser
vatisme. Dit brengt met zich mee, dat men c.h. stemt, omdat men het 
vroeger ook gedaan heeft. Ik geloof, dat een groot deel van deze bevolkings
groep nog te vergelijken valt met de "kleine luyden" uit de tijd van 
Kuyper. Zij staan nog aan het begin van de weg die het overige deel van 
de gereformeerde gezindte al in meerdere of mindere mate heeft afgelegd. 
Ik meen echter dat deze ontwikkeling momenteel op gang begint te komen. 
Tegelijk echter wordt men op kerkelijk terrein steeds nauwer in de strijd 
om het al of niet accepteren van de Bijbel als Gods Woord betrokken. 
We mogen dan ook verwachten, dat, als de greep van de traditie zwakker 
wordt, men juist door de kerkelijke moeilijkheden de c.h. de rug toe 
zal keren. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD X 

VRAAG: 

Een van de personen, die door onze gemeentelijke kiesvereniging op 
een niet-kansbiedende plaats van de kandidatenlijst voor de gemeente
raadsverkiezingen was geplaatst, is door middel van voorkeurstemmen 
gekozen. Tegen het advies van de kiesvereniging in, heeft hij zijn be
noeming aanvaard. Thans wordt overwogen voortaan van de kandidaten 
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een verklaring te vragen, waardoor zij beloven bij een eventuele verkiezing 
door middel van voorkeurstemmen het mandaat niet te zullen aanvaarden. 

Mij lijkt dit niet zonder bedenking; gaarne verneem ik hierover Uw 
mening. 

ANTWOORD: 

Een kiesvereniging behoort er zich steeds van bewust te zijn, dat zij 
wel kan bepalen, welke kandidaten op een lijst worden opgenomen als
mede de volgorde waarin zulks zal geschieden, maar dat de kandidaten 
uiteindelijk door de burgerij tot lid van de gemeenteraad worden gekozen. 

Door de toekenning van het kiesrecht is de burger wettelijk bekleed 
met een bevoegdheid, waaruit het dragen van medeverantwoordelijkheid 
voor het algemene gemeentelijke overheidsbeleid voortvloeit. Op grond 
van dit verantwoordelijkheidsbesef behoort hij zijn stem uit te brengen. 
Hij zal dit doen op een kandidaat aan wie hij zijn vertrouwen meent te 
kunnen geven. In enkele gevallen zal dit misschien betekenen, dat hij 
op een bepaalde kandidaat, die geen kansbiedende plaats op de des
betreffende lijst inneemt, een voorkeurstem uitbrengt. Nemen wij nu eens 
aan, dat deze kandidaat inderdaad wordt gekozen, doch dat hij bedankt 
op grond van een belofte als te Uwent bedoeld. Dit zou betekenen, dat 
de kiezer in de uitoefening van zijn wettelijke rechten en daaruit voort
vloeiende plichten, ernstig wordt tegengestaan. Daarom ben ik met U van 
oordeel, dat de te Uwent in overweging zijnde maatregelen niet zonder 
bedenking zijn. 

Uit wettelijk oogpunt zijn de bedoelde maatregelen niet zonder bè
denking omdat in de Kieswet het instituut van de voorkeurstemmen. is 
opgenomen. De wet laat uitdrukkelijk de mogelijkheid open tot correctie 
op de samenstelling van de kandidatenlijsten door het uitbrengen van 
een voldoend aantal voorkeurstemmen. Indien nu een kiesvereniging van 
de kandidaten eist, dat zij bij verkiezing door middel van voorkeurstemmen 
hun mandaat niet zullen aanvaarden, wordt aan de rechten van de kiezers 
tekort gedaan en in strijd met de geest van de wet gehandeld. 

Ook uit louter principieel oogpunt is dit niet zonder bedenking, omdat 
op deze wijze de beleving van de eigen verantwoordelijkheid doór de 
staatsburger eveneens wordt aangetast. 

Nu zal men mij wellicht willen tegenwerpen, dat thans wel wat erg 
"zwaar" wordt geargumenteerd, bv. omdat men alleen maar wil tegengaan 
dat acties voor bepaalde kandidaten worden gevoerd. Toch moet men ook 
tegen zulke handelingen geen middelen gebruiken, welke erger zijn dan 
de kwaal die men wil bestrijden. 

Indien eenmaal door de kiesvereniging op regelmatige wijze de kandi
datenlijst is vastgesteld, behoren de leden van de kiesvereniging er ook 
naar mijn mening niet lichtvaardig toe over te gaan, een actie te voeren 
teneinde een kandidaat op een niet-kansbiedende plaats door middel van 
voorkeurstemmen gekozen te krijgen, ook indien in de vergadering, 
waarin de samenstelling van de lijst werd besproken, geen overeenstem
ming kon worden bereikt. 

Evenmin behoort een kandidaat, die, al dan niet van ganser harte, 
zich akkoord heeft verklaard met een bepaalde plaats op de lijst, mede 
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te werken aan een actie voor het uitbrengen van voorkeurstemmen ten 
gunste van zijn eigen kandidatuur. 

Zulke acties behoren naar mijn mening echter niet met de bedoelde 
maatregelen te worden bestreden. In taken als deze gaat het veeleer om 
een verstandig beleid van het bestuur van de kiesvereniging en haar leden. 

Het uitbrengen van voorkeurstemmen kan ook een demonstratie zijn 
van het feit, dat de kiesvereniging de gevoelens van de kiezers - hierbij 
dient ook te worden gedacht aan de kiezers die geen lid zijn van een 
kiesvereniging - niet voldoende tot hun recht doet komen bij de kandi-
daatstelling. . 

Men dient ook erg voorzichtig te zijn met de conclusie, dat een 
belangrijk aantal voorkeurstemmen uitsluitend het gevolg zou zijn van 
een bepaalde propaganda-actie. In de regel biedt zulk een actie alleen 
kans van slagen, indien deze wordt gedragen door een belangrijke groep 
van kiezers. 

Concluderend merk ik op, dat er belangrijke bezwaren bestaan tegen 
de te Uwent in overweging zijnde maatregelen. Men moet de oplossing 
vooral zoeken in een zodanig beleid, dat de bedoelde acties daardoor 
worden voorkomen. J. H. P. 

* 
BOEKBESPREKING 

MR. W. C. D. HOOGENDIJK JR., DR. J. P. A. MEKKEs, 

DRS. G. PUCHINGER, MR. C. J. VERPLANKE, PROF. DR. 

S. U. ZUIDEMA EN MR. W. AANTJES, Om een evan
gelische politiek. Uitg. J. B. van den Brink en Co, 
Zutphen. Prijs f 1,50. 

Discussie is een modewoord, gevoelig en gevaarlijk. Discussie is een 
artikel, waar men in de A.R. Partij veel om vraagt, maar waar men slecht 
mee weet om te gaan. Veel discussie in onze kring vertoont te veel 
herinnering aan het Latijnse oerwoord, dat zoiets betekent als: er op 
los hakken, uiteenslaan. Bewapend met de houwdegen van kreet en etiket 
worden geestverwanten dan afgedaan met eenvoudige woorden als rood, 
diefstal, socialist, liberaal.. Of achter de afgekraakte opvatting soms een 
geestelijke worsteling om christelijke benadering der problemen steekt, 
moet dan maar blijken uit het antwoord van de gescalpeerde, dat na
tuurlijk uitblijft, omdat de discussiant door zijn methode toonde, dat 
niet op prijs te stellen, laat staan er naar te willen luisteren. Zo komt 
er niets terecht van wat in een discussie het enige belangrijkste is: het 
argumenteren, het zilver-blinkend, klaar-doorzichtig kristal van de gees
telijke waarde der overtuiging. 

Deze dingen kunnen eens rustig gezegd worden omdat de brochure 
die voor mij ligt, een heel andere geest ademt. Hier zijn aan het woord 
een aantal mensen die kennelijk bezield zijn door diepe bewogenheid met 
het hedendaagse politieke gebeuren in en om onze partij en die aan die 

! 

I 

I 
.1 



258 BOEKBESPREKING 

bewogenheid ook uiting weten te geven met een rustig argumenteren 
dat dwingt tot luisteren en nadenken. 

Hoogendijk leidt de brochure in en rechtvaardigt haar met mede te 
delen, dat zij wil spreken over wat eigenlijk evangelische politiek is en 
dat zij deze vraag wil voorleggen aan allen die bij zo'n evangelische 
politiek betmkken moeten zijn. En dat gaat over de grenzen der partijen 
heen. Aan die partijgrenzen en aan grenzen van partij-zijn wijdt hij 
dan enige beschouwingen. ' 

N a dit voorwoord zet Mekkes in met een beschouwing over antithese. 
Op de van Mekkes bekende methode - scherp, kort, helder en zo nu 
en dan zeer moeilijk te begrijpen - stoot hij ook hier door tot de diepste 
vragen waamp evangelische politiek teruggaat. Hij stelt dat er maar één 
beginsel is, dat "binnen de beslotenheid van de huiskamer in een ander 
punt ons aanspreekt dan op het dramatische terrein waar het over de 
staat en de staten handelt", maar dat één en hetzelfde beginsel is in de 
verscheidenheid van zijn Goddelijke rijkdom. Mekkes geeft dan deze 
definitie "Want dit beginsel is het beginsel, het principe, de drijfkracht 
der liefde Gods. Het is het beginsel, dat de Knecht der knechten voor 
Pilatus heeft afgekondigd: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. 
Hij heeft het afgekondigd tegen alle pretenties van deze wereld in." "Alzo 
staat het tegenover de wereld, onverzoenlijk, in diepe fundamentele 
antithese. Antithese, slagwoord der onverzoenlijkheid." 

Mekkes zegt dan veel diepe gedachten en het is goed om ze op ons te 
laten inwerken. Maar ze vertolken een kant van de zaak, want ik geloof 
niet dat men de rijke Koninkrijksprediking, vooral niet uit de synoptische 
evangeliën, het beste samenvat in de woorden: niet van deze wereld. Van 
de drijfkracht der liefde is het "niet van deze wereld" een typering die 
wij nooit over het hoofd mogenzi<;!n, maar ook een typering onder vele 
andere. 

Mekkes keert zich dan tegen de "vertekening", het bewust, vaak ook 
onbewust verkeerd weergeven van anderer mening, zoals wij dat in de 
politiek dagelijks meemaken. Mekkes wijdt daaraan behartigenswaardige 
woorden en het is dus niet nodig dat ik uitvoerig aandacht wijd aan het 
malse geitebokje dat Verplanke offert op het altaar der vertekening als 
hij het verlangen naar christelijke samenwerking betitelt als "het huidige 
eenheidsstreven tussen Nederlandse gereformeerden en Nederlandse 
Barthianen" (blz. 21). Zelden ziet men zo veel vertekening in zo weinig 
woorden samengeperst. Als broeders zo vertekenen, wat kan men dan 
van de tegenstander verwachten? Zo'n zinnetje is een verzwakking van 
Mekkes' volkomen gerechtvaardigde waarschuwing tegen de vertekening 
der antithese zoals die gegeven wordt in de tegenstelling: solidariteit of 
antithese. Mekkes wenst de solidariteit ten volle te honoreren, en wel door 
te wensen een christelijk volk en een christelijke staat, wetend dat alleen 
in Hem de redding is en dat wie het anders voorstelt zichzelf en anderen 
bedriegt, en daarom handhavend de antithese en zich organiserend "met 
het geheel enig doel om van die antithese en niets anders te getuigen". 
Ik kan het, hier in veel met hem eens zijn, maar meen ook dat Mekkes, 
als hij solidariteit maakt tot solidair in schuld, nog geen recht doet aan de 
christelijke naastenliefde en haar consequenties in de politiek. Door daar 

• I 



BOEKBESPREKING 259 

geheel over te zwijgen maakt hij onbedoeld de indruk de denkbeelden 
van de tegenstander niet serieus te nemen. 

Over de organisatie zegt Mekkes, dat deze onontwijkbaar bezoedeld is 
met het kwaad der wereld, te midden waarvan zij optreedt, het gevaar 
der demonisering. Het geneesmiddel is evenwel niet opruiming en de ver
wachting kan zich niet naar de kerk-organisatie verplaatsen, want die 
zou zich daardoor aan dezelfde gevaren blootstellen. Wij zullen van de 
antithese van Gods liefde spreken en blijven getuigen. "Zullen niet nu 
de handen ineen slaan allen die in waarheid het Koninkrijk verwachten, 
hun tot een getuigenis? Dan zullen er van de dierbare groeperingen velen 
afvallen door hun machtsdwaling. Maar de richting zal weer worden 
onderkend." (blz. 9). 

Puchinger geeft een korte schets over Lohman, die eensdeels een uit
stekende historische tekening geeft, anderdeels onder de schijn van ge
schiedbeschrijving overgaat in beschouwingen van Puchinger zelf, waarbij 
Lohman diensten mag verrichten. De grens der geschiedbeschrijving is 
bereikt waar een brief van Idenburg, jaren na Lohmans dood, wordt 
aangehaald met de opmerking: dit had Lohman kunnen schrijven (blz. 14). 
De historische waarheid is dus dat Lohman die brief niet geschreven heeft. 

De interessante schets loopt uit in twee conclusies (die ik verzacht door 
ze om te wisselen): Lohman toont de A.R. Partij dat men desnoods 
ook buiten haar goed-Groe.niaan kan zijn hetgeen die partij zich nu en 
hier aantrekke; en: het moet Lohman iets gezegd hebben dat mannen als 
Heemskerk, Idenburg ondanks verschillen met Kuyper, wèl in de A.R. 
Partij gebleven zijn (blz. 16). Op het eerste kom ik hieronder terug. 
Voor het laatste worden geen gronden aangevoerd. M. i. had Lohman ih 
die latere jaren geheel andere, zware verantwoordelijkheid dan dat de 
oppositie van anderen tegen Kuyper Lohman tot inkeer of zelf-onderzoek 
moesten brengen. 

Verplanke schetst de betekenis van de reformatie en de tijd daarna 
voor het geestelijk leven in ons land en meent dat de sporen der "nadere 
reformatie" (waaronder men verstaat de periode en de invloed van de 
latere gereformeerde vaderen en de veel gelezen oude schrijvers der 
stichtelijke leerredenen) in ons volksleven steeds zichtbaar zijn gebleven 
en dat het ontstaan der anti-revolutionaire richting niet denkbaar is zonder 
dit accent der nadere reformatie (blz. 18). Ik kan dit Verplanke toe
stemmen al zou ik willen zeggen dat de anti-revolutionaire richting is ge
boren niet uit de nadere reformatie, maar uit de crisis der nadere refor
matie. Voorzichtig en mooi is Verplanke's typering van die nadere refor
matie als die vroomheid (zoals we dat woord kennen uit Job 1 en Psalm 
25) die de vel"bondenheid met en de geborgenheid in Christus tot uit
drukking bracht en die tegenover een verstandelijke belijdenis van de 
verdorvenheid der menselijke natuur blijk gaf van het verstaan en beleven 
der waarheid Gods in de tere vreze des Heren (blz. 18). Ik meen met 
Verplanke dat de persoonlijke vroomheid het beginsel van alle evange
lische politieke wijsheid is, zoals het program van actie 1956 zegt: vanuit 
een levend geloof in Jezus Christus. Verplanke legt sterk de nadruk op 
de betekenis van de persoonlijke godsvrucht voor de politiek van vandaag 
en ik geloof dat men dit niet voldoende kan onderstrepen. 

Een enkel citaat moge de waarde van Verplanke's betoog tonen: "Deze 
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levensinstelling brengt echter niet slechts mede een geheiligd kritische 
distantie van de werkelijkheid, maar ook een realistische waardering van 
de gelovige, van diens grenzen en mogelijkheden, van diens zwakheden 
en zorgen, van diens twijfelingen en zonden. Daarom staat ver van deze 
instelling verwijderd de zelfbewuste politicus, die zich beschóuwt als de 
geharnaste strijder voor het Koninkrijk Gods, dat hij zal helpen te reali
seren. Zodra de verootmoediging, de huivering voor de ontzagwekkende 
heiligheid Gods wordt gemist, treedt een verstandelijk rationalistisch 
objectivisme op, dat leidt tot een innerlijke verschraling en verschrom
peling en dat niet wordt gedragen door die eenvoud en hartelijkheid, die 
aan het waarachtige geloof van nature zo eigen is." (blz. 18/19). Voorts: 
"De gereformeerde vroomheid is een kostbaar goed. Zij dient zich ook 
in politicis te uiten in een totale overgave, in een geheiligde levensstijl, 
in een kritische instelling, die een abundant idealisme doet plaats maken 
voor een eerlijk en sober realisme" (blz. 20). 

Ik geloof dat hier geluiden worden gehoord, die enigszins gevarieerd 
ook uit andere "hoeken" van onze "kring" doordringen, waarnaar te 
luisteren alle plicht is. Ik mag wel daarlaten of Verplanke niet de vroom
heid vereenzelvigt met de bevindelijke vroomheid. Ook de vroomheid, 
die het zuchten van het volk overschaduwd ziet door de blijdschap van 
de Boodschap is gereformeerde vroomheid. 

Aan het einde van zijn betoog vergaloppeert Verplanke zich jammer 
genoeg ernstig door te constateren dat binnen de a.r. kring niet onbe
.duidend lijkt toe te nemen het getal van hen voor wie de politiek een 
dogmatische abstractie is geworden, die zich buiten het innerlijk geloofs
leven afspeelt. Ik wil met nadruk opkomen tegen deze koude krenking 
van zovele figuren uit het a.r. kamp, die, ieder op hun wijze, worstelen 
om het juiste beleid en wier harten en nieren niemand, ook Verplanke 
niet, kan proeven. 

Zuidema is de enige die zich op een meer praktisch vraagstuk werpt 
en de gedachte van collectieve eigendom in welke vorm ook bestrijdt 
en daartegenover stelt de idee van het rentmeesterschap. Men leze het 
betoog zelf. Als ik een kanttekening plaatsen mag, dan zou ik willen 
opmerken dat de woorden demonisch en mammonistisch wel los in de pen 
zaten. En ik zou willen vragen: staat de gedachte van het rentmeester
schap inderdaad tegenover de staatseigendom en achter de particuliere 
eigendom? Of staat zij boven beide in een positie waardoor zij de 
juiste proporties stelt? Laat mij in Zuidema's betoog nog mogen onder
strepen dat de rentmeesterschapsgedachte niet uitgeput is in de verant
woordelijkheid van de individuele mens jegens God omdat de overheid 
in rechtmatige bescherming der sociaal zwakkeren tegen valse rentmees
tersideeën een schild der onderdanen is (blz. 29). 

Aantjes gaat nader in op de brochure Een getuig'enis, zich als her
vormde met name richtend tegen het betoog van prof. Van Niftrik. Een 
opstel dat ook voor niet-hervormden zeer instructief is. 

Er is een punt dat in bijna al deze opstellen. telkens weer terugkomt, 
n.l. de partij, het partijverband, de partijorganisatie. Hoogendijk moti
veert de brochure o. a. met te zeggen, dat discussie binnen de partij 
moeilijk kan zijn, omdat zij de kiemen van oneensgezindheid in zich 



BOEKBESPREKING 261 

schijnt te dragen. Ik ben daar niet bang voor wanneer de discussie, zoals 
in deze brochure, waardig is. 

Verder stelt Hoogendijk dat de grens der organisatie niet de sluit~ 
rede en het einde van alle tegenspraak is. Openheid en kritische instelling 
passen ook t. o. v. de eigen organisatie. Mekkes noemt de organisatie 
"onontwijkbaar bezoedeld met het kwaad der wereld". De richting moet 
worden onderkend. Puchinger zegt dat men desnoods ook volop Groeniaan 
kan zijn buiten de A.R. Partij, een "desnoods", dat door de A.R. Partij 
als nood beleefd moet worden (curs. van P.). Verplanke wijst er op dat 
de christelijke politieke organisatie grotere gevaren loopt, naarmate zij 
straffer wordt. "Leden~ en abonnemententallen, aantallen kiezers en 
Kamerleden moeten dan al spoedig het bewijs van kracht vormen. De 
organisatorische orde - die er overigens stellig moet zijn! - mag echter 
nooit het karakter van de politieke geloofsgemeenschap, die een christe~ 
lijke partij behoort te zijn, te overheersen" (blz. 19). Aantjes accepteert 
enige verwijten der c.h. brochure tegen de organisatie als juist; men moet 
niet vergeten dat een organisatie maar een organisatie is, doch dat het 
gaat om de richting, die haar ten grondslag ligt (blz. 31). Om de ver
wezenlijking van die richting gaat het dus. En de organisatie is slechts 
middel, maar juist omdat zij middel tot het doel is, is zij uitermate 
belangrijk (blz. 35). Wij moeten het gesprek in openhartigheid ook laten 
gaan over de gevaren die de christelijke organisatie reëel bedreigen, en 
over de vraag of zij daaraan wel steeds is ontkomen (blz. 38). 

Dat dit punt deze schrijvers zo bezig houdt is opvallend. Zij behoren 
elk voor zich tot de meest vurige verdedigers van christelijke organisatie 
in het algemeen en de A.R. Partij in het bijzonder en zij waren naar 
anderer smaak daarin wel eens heel erg absoluut. Zelfs deze brochure 
verraadt een strak organisatorisch denken. Hoogendijk heeft heel wat 
woorden nodig om deze brochure te verdedigen, m. i. zonder noodzaak. 
Haar inhoud rechtvaardigdt haar voldoende. Het stellen van de betrekke
lijke waarde van organiseren en van organisatie is een opmerkenswaardige 
reactie. Zij sluit aan bij de relativering die men vindt in de statuten der 
A.R. Partij, waar art. 4 vooropstelt: Allen, die de Souvereiniteit Gods 
en het Koningschap van Jezus Christus ook voor de staatkunde erkennen, 
te brengen tot eendrachtige samenwerking. Daar vindt men de richting 
boven de organisatie, want deze bepaling kan er toe leiden dat de A.R. 
Partij zich zelf ontbindt. Graag had ik juist in deze brochure gelezen 
hoe de schrijvers over deze bepaling denken en hoe wijd naar hun 
mening een evangelisch partijverband kan zijn. 

De figuur: richting als doel en partij al::; middel, is in deze brochure 
juist gesteld, maar kan een te simpele indruk maken. Bij verdere uit
werking ligt de zaak zo eenvoudig niet. De partij is inderdaad middel 
om de richting te brengen tot autoriteit, om met Aantjes te spreken. 
Maar de partij is meer: zij is ook de weg terug, de weg waarlangs de 
leiding de richting, het beginsel vindt., bijv. in het contact met de kies
verenigingen in het land. Eigenlijk is de partij de weg waarlangs de 
richting zichzelf vindt. En dan is de partij ook de vèrschijning waarin 
de onlichamelijke richting aan het Nederlandse volk getuigt. Dat blijft 
alles middel en relatief, maar in de situatie van vandaag onvervangbaar, 
altijd verbeterbaar. 

-- -~--~---
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Laat ons bij alle fouten die wij maken er ons voor hoeden terug te 
vallen in de situatie waaruit de A.R. Partij geboren is. Laat ons de 
organisatie relatief zien op een gezonde wijze, onafhankelijk van de vraag 
of het binnen de partij mijn politieke zin meer dan wel minder naar den 
vIeze gaat. 

Ongemerkt heb ik de uitdaging tot discussie· aangenomen, te lang al 
voor een bespreking, te kort voor de vele gedachten, die dit geschrift 
bevat. Op de vergaderingen der kiesverenigingen kan het waardevolle 
diensten bewijzen. PROF. MR. P. J. VERDAM 

J. KLATTER, litt. drs, De wondere wereld van Nijl tot 
Eutraat. N.V. Uitgeverij A. Roelofs van Goor, Meppel, 
z.j. Prijs geb. f 12.50. 

Dit fraai uitgegeven boek "is de neerslag van de ervaringen, opgedaan 
tijdens een reis door het Midden-Oosten in de herfst van 1956, juist voor 
de Israëlische en Brits-Franse militaire acties in Egypte". De schrijver 
noemt het zelf geen "handboek voor het Midden-Oosten", als daarvoor 
te fragmentarisch en te onvolledig, maar een "prikboek" vol bonte plaatjes: 
beschrijvingen, verhalen, indrukken ter plaatse opgedaan. 

Het boek omvat vier delen, waarin achtereenvolgens wordt gehandeld 
over het politiek-economische aspect, over de mogelijkheden voor zen
ding en christelijke cultuur, over de historisch-archeologische achter
grond en OVer de "heilige plaatsen" in het Jordaanse deel van Palestina. 

Uit de laatste twee delen blijkt, meer nog dan uit de eerste, hoeveel de 
schrijver heeft gezien van, maar bovendien ook bijeengelezen over, de 
streken en plaatsen die hij beschrijft. Gezien het karakter van dit tijd
schrift zullen wij ons echter tot enkele opmerkingen over de eerste twee 
delen bepalen. 

Zeker in het eerste deel krijgen wij nog meer reisverhaal dan politiek
economische beschouwing opgedist, maar uit bepaalde fragmenten blijkt 
toch wel duidelijk de visie van de auteur op de binnen- en buitenlandse 
staatkunde van de landen die hij bezocht. Helaas moet de vraag worden 
gesteld, of hij hierbij aan de zwart-wit tekening is ontkomen, die in de 
Nederlandse pers, met betrekking tot de politiek in dit deel van de 
wereld, eer regel dan uitzondering is. "Bagdad" en Noeri es Said worden 
als lichtende voorbeelden gesteld tegenover "Cairo" en Nasser (blz. 14); 
Damascus is een "voorportaal van Moskou", "een willige satelliet van 
Cairo" (blz. 74 e.v.). In Jordanië had koning Abdoellah "het inzicht 
en de besluitvaardigheid het deel van Palestina, dat buiten Israël bleef 
aan zijn gebied te hechten" (blz. 51). De heer Klatter bezocht Jordanië 
juist toen als resultaat van de enige vrije verkiezingen die er ooit zijn ge
houden, een regering aan het bewind was die dit land wilde doen opgaan 
in een Arabische eenheidsstaat. Gelukkig toonde, volgens de schrijver, 
koning Hoessein, dat hij het bloed van zijn grootvader in de aderen 
had. Hij duidt hier op de ommezwaai die Jordanië begin 1957 maakte, 
toen. Hoessein met de hem trouwe Bedoeïenen een staatsgreep pleegde, 
waarbij het parlement opzij werd geschoven en de feitelijke dictatuur 
(weer) ingesteld. Op blz. 29 klaagt de auteur over het "Gestapo-regime in 
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Egypte", "waarvan de druk op de bevolking zwaar weegt", om enkele 
regels verder te erkennen dat het N asser-regime "een brede aanhang vond 
onder de bevolking". Terecht noemt de schrijver Libanon als het enige land 
in het Midden-Oosten waar Christenen volledige vrijheid van evangelie
verkondiging bezitten; hij heeft lof voor de politiek van president Chamoun 
en minister Malik, maar vergeet er op te wijzen, dat ook hier de demo
cratie ver is te zoeken, dat de verkiezingen er met grote knoeierijen gepaard 
gaan en hij verzwijgt de ellendige sociale toestanden. Genoeg om enige 
indruk te geven van de nogal eenzijdige wijze waarop de schrijver te 
werk gaat. Men behoeft niet bepaald een vriend te zijn van de politiek 
van Gamal Abdel Nasser, noch blind voor de gevaren van communistische 
infiltratie in dit deel van de wereld, om een evenwichtiger waardering van 
de in 't spel zijnde krachten te bepleiten. 

Wat de auteur in Irak hoorde over de dictatuur van Noeri es Said, 
legde hij naast zich neer met het argument: "wanneer men in dit land zo 
frank en vrij jegens een volmaakt vreemde als opposant zich uiten kan, 
nu, dan valt het met de dictatuur nog wel mee" (blz. 85 e.v.). Ter veront
schuldiging van de schrijver mag echter worden opgemerkt dat blijkens 
de reacties in de westelijke hoofdsteden op de gebeurtenissen van de 14e 
juli in Bagdad, de diplomatieke diensten van deze naties waarschijnlijk 
ook het "vrede, vrede en geen gevaar" hebben doen horen. Voor waar
nemers die de werkelijkheid ter plaatse objectief lieten gelden was het 
duidelijk dat de overgrote meerderheid des volks het regime beu was. 
Het denken in wens-voorstellingen is echter buitengewoon hardnekkig. 
In een van zijn eerste commentaren op de revolutie in Irak en de poging 
daartoe in Jordanië, in het dagblad "Trouw", beklaagde de schrijver van 
dit boek het lot dezer tot dan toe "vrije Janden". Nu kan men het 
vrijheidsbegrip in dit verband in tweeërlei zin verstaan. Ten eerste in die 
van soeverein en zelfstandig t.O.v. het buitenland en ten tweede in die van 
de geestelijke vrijheden en burgerlijke rechten verzekerend. Vrij is echter 
volgens de heer Klatter b.v. Jordanië, wanneer het in volkomen afhanke
lijkheid van Westerse geldmiddelen en wapens, op de been wordt ge
houden door Hoesseins beroepsleger, dat uit alle macht de overgrote 
meerderheid van de bevolking onder de duim moet houden. Een satelliet 
dreigt deze staat te worden, en is Syrië reeds, wanneer een massale 
meerderheid der bevolking aansluiting bij een Pan-Ara;bische staat 
wenst. De eerlijkheid zou gebieden te erkennen, dat een land als Jordanië 
als staat in elk opzicht een onmogelijkheid en als produkt van westerse 
verdeel- en heerspolitiek, terecht een steen des aanstoots is voor een legi
tiem Arabisch nationalisme. In een onbewaakt ogenblik geeft de schrijver 
dit ook toe, en noemt het Hasjemitisch koninkrijk: " ... een land dat 
zonder historische binding en economische vervlechting, als een in den 
blinde uitgesneden. gebied daar ligt ... " (blz. 58). 

Dat de ontwikkeling van het Arabisch nationalisme, méér, dat de gehele 
geestelijke ontwikkeling in dit gebied onze waakzame aandacht vereist, is 
buiten kwestie. Dat indien inderdaad Arabische landen zouden dreigen te 
vervallen tot satellieten der Sowjets,' ingrijpen geboden is, tevens. Het 
doet echter geweld aan de werkelijkheid, staten die zich niet zonder 
meer in het westerse verdedigingsstelsel· doen inschakelen, als vrienden 
van de Sowjet-Unie en ·vijanden van het Westen te brandmerken. 
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Dat de Arabische wereld in een geestelijke, maar tevens ineen sociale 
crisis verkeert komt in dit boek weinig tot zijn recht. De revoluties in 
Egypte en Irak waren niet alleen uitbarstingen van nationalisme, ze waren 
tevens sociale omwentelingen, waarbij. de middengroepen zich meester 
maakten van de macht en de feodale oligarchieën die eeuwenlang heersten 
ten val brachten. Onder middengroepen is hier dan vooral te verstaan 
de eerste enigszins talrijke generatie van jong intellect, die studeerde aan 
(vaak buitenlandse) universiteiten, plus hun leeftijdsgenoten in het offi
cierscorps. Opmerkelijk is dat zij de revolutie proclameerden uit naam 
van het gehele volk; ook uit naam van de massa's der sinds de dageraad 
der geschiedenis het land bewerkende horigen. Of de huidige heersers in 
de V.A.R. en Irak in deze hun roeping trouw zullen zijn en blijven, is 
een van de vragen die voor de toekomst van het Midden-Oosten van be
slissende betekenis zij n. 

Op blz. 58 geeft de schrijver een overzicht van de getalssterkte van de 
verschillende bevolkingsgroepen in Jordanië. Sommeert men deze getal
len, dan komt men op een totale bevolking van 2.200.000. Volgens alle mij 
bekende bronnen heeft Jordanië niet meer dan 1.400.000 à 1.500.000 
inwoners. 

Belangrijker is dat de auteur in zijn beschrijving van de Amerikaanse 
Universiteit van Beiroet, (blz. 121 e.v.) de indruk geeft dat deze instelling 
(vroeger: "Syrian Protestant College"), ook nu nog van de zendings
gedachte is doortrokken. In mijn gesprekken met kerkelijke leiders in de 
Libanese hoofdstad, zowel van "fundamentalistische" als van andere rich
ting, kwam duidelijk naar voren dat van de docenten die als Christen te 
boek staan, maar een teleurstellend klein aantal in evangeliserende geest 
werkt. Amerikaans of westers is nog niet synoniem met christelijk, ook 
al is deze opvatting in het Midden-Oosten wijd verbreid. Tot schade van 
kerk en zending. 

Het is jammer, dat ik mij op deze plaats tot bovenstaande opmerkingen 
moet beperken, want vele lezers zullen in dit boek, dat immers in de eerste 
plaats reisverhalen geeft, ongetwijfeld een aangename gids vinden door 
de wondere wereld van Nijl tot Eufraat. T. KNECHT 

Denkers van deze tijd, deel II, door DR. S. U. ZUIDEMA, 
Ds. S. J. POP MA, DR. J. SEVERIJN en DR. H. SMITS
KAMP. Uitgegeven door T. Wever, Franeker, in op
dracht van de christelijk-nationale bibliotheek. Tweede 
druk, 215 blz., prijs geb. f 10.-, voor C.N.B.-Ieden 
f 7.-. 

Van het tweede deel uit de serie Denkers vam deze tijd verscheen een 
tweede druk. Het bevat studies over Héidegger, Dostojewski, Jaspers en 
Toynbee. De eerste drie opstellen zijn letterlijk herdrukt, terwijl het 
laatste, dat van: prof. Smitskamp over TOYll'bee, enkele aanvullingen bevat. 

Wat de beoordeling van dit werk aangaat, kan worden verwezen naar 
de uitvoerige bespreking van de eerste druk door prof. dr. K. J. Popma 
in dit orgaan, jaargang XXVI,· blz. 20---28. 

Uit de verschijni.ng van een tweede druk mag gelukkig worden opge-
maakt dat voor dit werk enige belangstelling bestaat. J. H. P. 



CHRISTELIJKE GOEDE WERKEN IN DE TWINTIGSTE EEUW 

OOOR 

DR. B. RIETVELD 

De concretisering van het goede werk, zoals die gegeven is door Christus 
in Mattheus 25, vraagt ook in de twintigste eeuw bijzondere aandacht. Het 
gevaar is niet denkbeeldig, dat die concretisering tegen de achtergrond 
van de leer der heiligmaking vervaagt. 

We weten van de kwaliteit van de goede werken, dat zij "uit het geloof, 
naar Gods wet, Hem ter ere" dienen te geschieden. We weten van de 
noodzakelijkheid er van, daar het onmogelijk is "dat zo wie Christus door 
een waar geloof is ingeplant niet zou voortbrengen vruchten der dank
baarheid". We weten van de eis der volmaaktheid, "weest dan volmaakt 
gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is". We weten van de 
omvang van de goede werken, nI. dat ons hele leven een bewijs van dank
baarheid moet zijn jegens God. En daarbij hebben wij nog de tekening 
van het nieuwe leven in vruchten des Geestes van het Nieuwe Testament. 

De vrees voor de leer van de verdienstelijkheid der goede werken heeft 
misschien wel ten gevolge gehad, dat meer nadruk werd gelegd op de 
reformatorische leer aangaande deze dingen dan op de uitwerking in de 
praktijk van de toch wel zeer concrete aanwijzingen van Christus in het 
genoemde hoofdstuk. 

Wanneer Hij daar de opsomming van de zes goede werken geeft: van 
het voeden van hongerigen, het te drinken geven van dorstigen, het kleden 
van naakten, herbergen van vreemdelingen en het bezoeken van ge
vangenen en zieken, dan is dat toch meer dan het geven van een paar 
uit de veelheid gegrepen voorbeelden, die wisselen kunnen naar de tijd. 
De door Christus genoemde concrete gevallen stellen ons voor de nood 
der mensen van alle tijden. Men moge er in sommige perioden het be
graven van doden bijgevoegd hebben en in deze tijd het verzorgen van 
ouden van dagen erbij kunnen voegen, de concretisering van Christus 
behoudt voor alle tijden haar klem. 

Daarom zal ook de christenheid van de twintigste eeuw zich met deze 
dingen serieus hebben bezig te houden, te meer, waar Christus er geen 
twijfel over laat bestaan hoe belangrijk deze dingen zijn in de verhouding 
tussen Hem en ons, die Hij naar dit hoofdstuk immers oordelen zal naar 
onze houding tegenover deze nood. "In zover gij dit aan een van de 
minsten der mijnen (niet) hebt gedaan hebt ge het Mij (niet) gedaan." 
Christus vereenzelvigt Zich met de mens in nood en wil in die mens ge
diend worden. 

Wanneer we op ons laten inwerken de scherp omlijnde zakelijkheid, 
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waarmee Christus de voorwerpen van onze werken aanwijst: hongerigen, 
dorstigen, naakten, vreemdelingen, zieken en gevangenen, dan rijst de 
vraag naar de ontmoeting met deze ellendigen in onze tijd en naar de 
wijze waarop zij geholpen moeten worden. 

In onze naaste omgeving is de situatie dan gelukkig zo, dat we de 
ellendigen, die aan de eerste levensbehoeften gebrek hebben, niet tegen
komen op de straten en zo zij er zijn, is het niet moeilijk hen te helpen 
via de gestelde instanties. Natuurlijk is er dan wel het feit van de twee 
derden van de wereldbevolking, die volgens veel publikaties te weinig 
calorieën per dag ontvangen. 

V reemdelingen herbergen we zeker: Ambonezen, Hongaren, en Indische 
Nederlanders, al zijn de laatsten geen vreemdelingen in strikte zin. Wel is 
er een numerus clausus ten aanzien van onze gastvrijheid en zijn er in 
deze wereld nog heel veel displaced persons, vreemdelingen dus in de 
taal van het Nieuwe Testament, ondergebracht in vluchtelingenkampen. 

Zieken worden efficiënt verzorgd in het Westen, maar in de onder
ontwikkelde gebieden is er grote nood ook in dit opzicht. Gevangenen 
worden door een humane rechtspraak en het werk der reclassering zeker 
niet vergeten, maar op deze wereld zijn er miljoenen, die in concentratie
kampen hun ellendig bestaan leiden. 

De vraag moet gesteld of in de ellendigen over de hele wereld, van 
wier bestaan we vrij goed geinformeerd zijn, Christus voor ons oprijst 
met de klacht "Ik ben hongerig, ... Ik ben een vreemdeling, ... Ik ben 
een gevangene". 

We kunnen wel de houding aannemen van mensen uit de middeleeuwen, 
die niets weten van wat er elders op de wereld zich afspeelt en met een 
"charity begins at home" tevreden om zich heen zien, maar we zijn 
twintigste-eeuwers, die door de ontwikkeling van techniek en verkeer 
mondiaal leven en heel goed weten van de samenhang aller dingen op 
deze wereld en nu ook, dat "charity doesn't stop at home". 

Maar als het Christus is met wie wij te maken hebben in de nood ook 
op verdere afstand, dan is de volgende vraag die naar de wijze waarop 
wij Hem zouden kunnen dienen. De belemmeringen blijken dan vele te 
zijn. Tenslotte is de schare der ellendigen voor ieder individueel toch 
niet meer dan een vage massa, een massa, die niet anders te benaderen is 
dan via grote organisaties op maatschappelijk en politiek terrein. Niet 
een eenvoudige handeling voortkomende uit een onmiddellijke bewogenheid 
door een voor eigen ogen zich afspelende tragedie wordt gevraagd, maar 
de moeizame gang door rapporten, het zich vormen van een beeld, einde
loos overleg, het doorwaden van een zee van papieren, en in dat alles 
een sterke volharding. 

Daarbij komt, dat de mens, ook de christen, in deze bewogen eeuw 
moeite heeft zelf staande te blijven. Prof. Van Riessen somt in zijn 
brochure De huidige studentenproblematiek de knooppunten op in de 
structuur van de situatie, knooppunten, die evenzoveel moeilijkheden be
tekenen voor het aanvatten van het goede werk in deze tijd. Hij spreekt 
van de veranderlijkheid als zodanig, de overvloedigheid van het moderne 
leven, het regime van de toegepaste wetenschap, het collectivisme en de 
specialisatie. Al deze factoren doen de mens staan als in een wervelstorm, 
waarin hij nauwelijks zelf staande kan blijven, laat staan anderen te 
hulp komen. 
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Wanneer het echter niet overdreven is, dat in deze eeuw de ellendige 
van buiten de grenzen ons nader gekomen is en dat in hem Christus op
staat met die onontwijkbare woorden "Ik ben hongerig ... ", dan is het 
duidelijk dat de wegen gevonden moeten worden tot het goede werk aan 
Hem. En dan vraagt deze eeuw een omzetting van de belemmeringen 
tot instrumenten. De mens, de christen van de twintigste eeuw zal zich 
niet meer door de krachten van zijn eeuw moeten laten meeslepen, maar 
hij zal ze moeten gaan hanteren. Hij blijft twintigste-eeuwer, dat wil nu 
zeggen, dat hij ongewone kansen heeft tot het goede werk op twintigste
eeuwse schaal. 

De snelle verandering geeft hem kánsen; de overvloed moet in de juiste 
richting gaan vloeien; de techniek moet worden aangewend ten goede 
van de ellendige; collectiviteiten moeten worden tot bundeling van krachten 
en specialisatie tot bekwaamheid in praktische hulp. 

Alles hangt er van af, of het inderdaad Christus is, die roept met Zijn 
"Ik ben hongerig ... , Ik ben een vreemdeling ... " 

Als Hij het is, en het lijkt mij onontkoombaar dit te constateren, dan 
is er een geroepen volk, geroepen het hele leven te laten bepalen door 
deze roep. Want de omvang van de nood, de omvang ook van de 
belemmeringen en de mogelijkheden vraagt om de inzet van het leven, 
gaat leven en werk van generaties bepalen. 

Reeds in de jeugd zal verstaan moeten worden, dat de schoolopleiding 
noodzakelijk is niet voor een zelfhandhaving in de maatschappij, maar 
voor een leren hanteren van deze maatschappij met het oog op de roeping 
van Christuswege. Besef zal moeten groeien, dat het vergaderen van 
macht in de vorm van individueel bezit teneinde de rol van een maecenas 
of filantroop te gaan spelen uit de tijd is. Daarentegen zal er de bereid-
heid dienen te zijn, een plaats in te nemen in de ingewikkelde organisatie • 
van het maatschappelijke en politieke leven om door kennis van zaken 
en bekwaamheid in het hanteren van deze nieuwe levensstructuur grote 
invloed te oefenen. Er wordt niet minder doorzettingsvermogen en toe-
wijding voor geëist dan voor de particuliere onderneming van weleer. 

Van het hele volk wordt gevraagd, dat het met inzicht en kennis van 
zaken zijn plaats gaat innemen. Ieder zal in deze eeuw van algemeen kies
recht, van volksinvloed op de regering (toch typisch twintigste-eeuwse 
dingen), van medezeggenschap, van vrijheid van meningsuiting, zijn plaats 
moeten innemen in de grote samenhang zonder er in onder te gaan, 
maar zijn kracht in het geheel aanwenden de voor het goede werk. 

Met verbazing vroegen de geoordeelden in Mattheus 25 naar het moment 
waarop zij Christus hongerig gezien hadden of in andere nood en Hem 
al of niet gediend hadden. Die verbazing zou in de huidige omstandigheden 
nog wel groter kunnen zijn. Toen immers ging het er slechts om, Christus 
te herkennen in de gestalte van een mens in moeilijke omstandigheden. 
Nu gaat het er om, de ontmoeting met Christus zich te realiseren op de 
momenten, dat we indirect met de nood in aanraking komen. 

Misschien zou ons op de verbaasde vraag "wanneer ... ?" ten antwoord 
gegeven worden: "toen je dat drukwerkje met een steunaanvrage in de 
prulIemand liet glijden, of toen je geen zin had je te verdiepen in de 
politiek van je partij en thuis bleef van een vergadering, of bij de beroeps
keus van jezelf of van je kinderen, toen maatschappelijke welstand preva
leerde boven Mijn klacht". 
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Er is kracht voor nodig, geloofskracht, om in deze wereld nog wat meer 
te doen dan alleen maar staande te blijven. Maar de vraag is, of deze 
aanwezig is bij velen. Sommigen komen hun leven lang niet uit boven 
de positie van de kleine jongen aan het loket van een postkantoor, die 
moeizaam en met een rood hoofd de ongeduldige aanwijzingen tracht te 
volgen van de beambte en dankbaar is als hij weer heelhuids op straat 
staat. De papierwinkel is hun te machtig, de papierwinkel scheidt hen 
van de naaste in nood, de roep van Christus in de naaste dringt niet meer 
tot hen door. Zij lopen gevaar de houding aan te nemen van het "ohne 
mich", van de profiteur en de deserteur. En het zijn werkelijk niet alleen 
de minder begaafden, die in dit défaitisme leven en gevaar lopen een ver
oordelend vonnis over zich te halen. Van de slimme profiteurs, die de 
wegen van de twintigste eeuw kennen en ten eigen bate gebruiken, 
spreek ik hier uiteraard niet. 

De opmerking van prof. Van Riessen in de genoemde brochure, dat 
de christen student van huis uit de malaise, die zich op ieder terrein open
baart, heeft meegekregen en dat hij het onbehaaglijk gevoel heeft van een 
vacuum, waar een geloof had moeten groeien, geeft wel een somber beeld 
van de situatie. Waar er een terugdeinzen is voor de belemmeringen 
in de huidige structuur en juist in deze situatie geen instrumenten worden 
gesmeed, loopt men het gevaar te verschrompelen tot een zoeken van 
uiteindelijke individuele zaligheid, met het grote gevaar ook die te ver
spelen. Van Riessen wijst op de kracht van het geloof, ook al is dat 
slechts een geloof in eigen bestaan als natie bij de Hongaren en bij Israël. 
Wat zou een waarachtig beleefd christelijk geloof in deze wereld niet 
kunnen uitwerken? En wanneer het actief wordt zal het kanalen zoeken 
juist in de structuur van de huidige wereld, d. w. z. in het politiek
maatschappelijk werk. 

Wanneer in deze eeuw de stem van Christus op een eigen manier tot 
ons doordringt in de klacht van zovelen op deze wereld, dan zal daarop 
ook op een eigen manier moeten worden geantwoord. Wij zullen Christus 
te hulp moeten snellen door de weg van het ingrijpen in het ingewikkeld 
samenspel van krachten, door het éénmans-werk te offeren voor het 
samenwerken in organisatorisch verband, door in studie deze wereld 
te leren begrijpen en hanteren, door volksinvloed, vrijheid van het 
woord, stemrecht en medezeggenschap op de juiste wijze te gaan aan
wenden. 

Men is geneigd te gaan dromen over wat er zou kunnen gebeuren, 
wanneer een groep van overtuigde christenen op deze wijze en gedreven 
door deze uiterste noodzaak aan het werk ging. De aandacht van een 
idealistische jeugd zou getrokken worden, haar medewerking verkregen, 
een generatie zou zich geven aan het goede werk in grote omvang. De 
aandacht van de wereld zou wellicht opnieuw geboeid worden. Een ont
spanning in de wereld zou het gevolg kunnen zijn en de oplossing van 
nijpende problemen door een echt christelijke politiek zou gevonden 
worden. 

Maar het is beter niet te dromen. 
.. Er zijn enkele feiten. In de nood der ellendigen over de hele wereld 
komt tot de christenheid nog steeds de roep van Christus. 

De twintigste eeuw heeft haar eigen wegen om aan Christus het goede 
werk te doen. . . 
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En het goede werk is niet een zaak van liefhebberij of van bijbetrekking, 
maar van leven of dood, van linker- of rechterhand van Christus, van 
veroordeling of vrijspraak. 

* 
DE ONTSLUITING VAN HET PLATTELAND 

DOOR 

P. VAN DER MARK 

Inleiding 
Het platteland vraagt in onze moderne tijd in meer dan één opzicht onze 

bijzondere aandacht. Er is immers ten opzichte van het platteland een ont
wikkeling gaande, die ons voor vele vragen stelt. V ragen, die om een 
antwoord roepen. De groei van het verkeer heeft het platteland uit zijn 
isolement verlost. De toenemende industrialisatie schept ook ten aanzien 
van de levenssfeer op het platteland vele problemen. De voortgaande 
rationalisatie en mechanisatie in de landbouw maakt vele arbeidskrachten 
overbodig. Zo trekken velen weg van het platteland naar de industrie
kernen. En deze vlucht van het platteland verkleint de dorpen zodanig, dat 
zij nog maar nauwelijks als verzorgend centrum kunnen dienen. En 
juist in deze tijd wordt er ten aanzien van die verzorging veel meer 
gevraagd. 

Deze ontwikkeling brengt mee, dat de plattelandsbevolking voordurend 
met de stad en de stedelijke bevolking in aanraking komt. Het platteland 
ervaart daardoor pijnlijk, dat in meer dan één opzicht van een achterstand 
ten opzichte van de stad sprake is. De bevolking op het platteland vraagt 
daarom met nadruk naar levensomstandigheden, die met die van de stede
lijke bevolking vergelijkbaar zijn. Heel de verzorging moet toch de verge
lijking met die van de stad kunnen doorstaan. Er wordt derhalve gevraagd 
om een verzorgingspeil, dat hoger ligt dan het tegenwoordige. Voor alles 
vraagt het platteland vandaag om meer begrip. 

Heel deze ontwikkeling kan men aanduiden met het woord ontsluiting. 
Dit begrip ontsluiting moet dan zeer ruim genomen worden. Want er 
valt zeker onder het toegankelijk maken van gebieden, om ontginning 
mogelijk te maken. Ook behoort hierbij de aanleg van wegen en water
lopen in verband met ruilverkaveling. Het betreft hier dus de mogelijkheid 
om de produktie te verhogen of om voorwaarden voor een betere ont
wikkeling te scheppen. Wij letten hierbij dus speciaal op het technische 
aspect van de ontsluiting. Naast dit technisch aspect echter moeten we ook 
aandacht besteden aan de economische moeilijkheden. Want een technische 
ontsluiting, die straks voor de plattelandsbevolking in al haar schakeringen 
geen economisch bestaan mogelijk maakt, heeft weinig zin. Daarbij komt 
ook nog een sociaal aspect. Want de ontsluiting brengt met zich mee, dal 
de levensomstandigheden als geheel zich radicaal wijzigen; 

Wij denken hier aan veranderingen in bedrijfsvoering en levensge
woonten als gevolg van het gebruik van waterleiding, electriciteit en 
motorische kracht. Deze veranderingen kunnen ook diep ingrijpen in het 
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gehele gezinsleven. Vandaar dat al met kracht gepleit wordt voor een 
agrarische sociale voorlichting. Tenslotte kan worden gewezen op het 
culturele aspect. De mogelijkheden voor het onderwijs, een betere beroeps
keuze, de invloed van krant, radio en televisie, zijn van een niet te onder
schatten betekenis. Wij hebben zeker te waken voor de culturele bewoon
baarheid van het platteland. 

Wij willen derhalve op een viertal aspecten van de ontsluiting van 
het platteland wijzen. Technisch, economisch, sociaal en cultureel liggen 
hier tal van problemen, waarover wij ons nader moeten bezinnen. Uiteraard 
heeft de overheid ten aanzien van deze vraagstukken een belangrijke taak. 
Een uitputtende behandeling kan men echter in het bestek van dit artikel 
niet verwachten. Wel zal getracht worden deze problemen van de politieke 
kant te benaderen. 

Technisch 
Het platteland en de landbouw zijn volop in beweging. Het is daarom 

de hoogste tijd om nader de positie van de land- en tuinbouw in het geheel 
van onze nationale economie nu en in de naaste toekomst te bepalen. 
Terecht heeft daarom de heer Biesheuvel het vorig jaar reeds bij de be
handeling van de begroting van landbouw in de Tweede Kamer gepleit 
voor een veelomvattende regeringsnota over het landbouwbeleid. Want ook 
de ontsluiting van het platteland in technische zin vormt daarvan een 
onderdeel. Wij willen daarbij letten op zowel de ontsluiting door middel 
van een beter wegennet als de mogelijkheden, die vandaag een ruil- of 
herverkaveling biedt. 

Een verbetering van het wegennet op het platteland is van groot belang. 
Wij onderscheiden daarbij aan de ene kant de planwegen of de rijks
provinciale en gemeentelijke wegen, aan de andere kant de niet-planwegen 
of landbouwwegen. De eerstgenoemde wegen hebben in ons land een ge
zamenlijke lengte van 13.000 km. Ongetwijfeld is het goed er de aandacht 
op te vestigen, dat aan vele provinciale en gemeentelijke wegen in verband 
met de ontwikkeling van het moderne verkeer steeds zwaardere eisen 
worden gesteld. Verbetering van deze bestaande wegen is derhalve dringend 
noodzakelijk. Algemeen wordt dit ook door de lokale. autoriteiten wel in
gezien. 

Maar hier stuiten wij op de financiële verhouding tussen het rijk aan 
de ene kant en de provincies en de gemeenten anderzijds. Min of meer 
zijn de provincies en de gemeenten in de laatste 25 jaar ten opzichte van 
hun financiële inkomsten in een bevroren positie geraakt. De commissie 
inzake het herstel van de financiële zelfstandigheid van gemeenten en 
provincies wil dan ook een nieuwe regeling van de uitkeringen voor de 
wegen. Het is met nadruk dat wij hierop wijzen, zonder in te gaan op de 
mérites van deze voorstellen. Het gevaar is immers niet denkbeE. 'g, dat 
het financiële centralisme, zoals dat vandaag ook in ons land hoogtij viert, 
elk moedig en fris initiatief van de provinciale en gemeentelijke besturen in 
de kiem smoort. Dit kan echter uiteindelijk niet anders zijn dan tot nadeel 
van het platteland. 

Naast deze planwegen is ook nodig een goed net van landbouwwegen 
ten behoeve van de agrarische produktie. Naar schatting bedraagt de 
lengte van dit landbouwwegennet ca. 65.000 km. Hiervan is nog ongeveer 
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60 % onverhard, d. w. z. ruim 40.000 km. In de klei- en veengebieden 
moeten deze wegen feitelijk in verband met een goede bedrijfsvoering alle 
worden verhard. In sommige gebieden zal dit wegennet dichter moeten 
worden, in andere wijder. Voor de zandgebieden kan een deel van deze 
wegen onverhard blijven. Toch moet ons duidelijk voor ogen staan, dat 
het percentage verharde wegen moet worden opgevoerd. Verder is duidelijk, 
dat voor de verschillende streken in ons land de behoefte niet overal gelijk 
is. Dit pleit er voor om meer dan tot dusver de lagere bestuursorganen in 
te schakelen. Uiteraard zal de verbetering van zulk een wegennet enorme 
sommen gelds kosten. Zo worden door ir. S. Herweyer de kosten voor dit 
agrarische ontsluitingsplan bij het tegenwoordige prijspeil geraamd op 
ca. 1% miljard gulden. 

In dit verband willen wij in de tweede plaats de aandacht vragen voor 
de mogelijkheden, die een ruil- of herverkaveling biedt voor de ontsluiting 
van het platteland. Bij een ruilverkaveling toch gaat het in principe om 
het samenvoegen en opnieuw indelen van landbouwgronden binnen een 
doelmatig net van wegen en waterlopen. Deze gedachte van ruilverkaveling 
is slechts uiterst langzaam in ons land doorgedrongen. Na de tweede 
wereldoorlog echter nam het aantal aanvragen, mede misschien door een 
verbeterde wetgeving, zeer snel toe. Het tempo van uitvoering bleef bij 
het aantal aanvragen dan ook ver ten achter. Met een enkel cijfer willen 
wij dit nader illustreren: 

aangevraagd 
totaal aangevraagd 
in uitvoering genomen 
totaal in uitvoering 
gereedgekomen 
totaal gereedgekomen 

ruil- en herverkaveling 
in 1956 

t/m 1956 
in 1956 

t/m 1956 
in 1956 

t/m 1956 

323.200 ha 
1.023.200 ha 

6.690 hl} 
170.650 ha 

3.045 ha 
92.490 ha 

Uit bovenstaande tabel valt onmiddellijk af te leiden, dat er in 
Nederland nog heel wat te doen valt. Nu is kortgeleden door de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie een rapport uitgebracht aan de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. In dit Meerjarenplan 
voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in N edrrland 
komen een drietal concrete programma's voor met een daarop aansluitend 
schema voor latere jaren. Vermoedelijk zal aan dit meerjarenplan een be
langrijke plaats worden toegekend in het gehele structuurbeleid. Hierbij 
rijzen echter tal van vragen. 

Zo zal ongetwijfeld het vraagstuk van de verdeling der kosten tussen 
overheid en belanghebbenden ter sprake komen. Ook zal hierbij de relatie 
met de grond- en pachtprijzen niet uit het oog moeten worden verloren. 
De kosten voor de wegenverbetering, die wij hierboven noemden, vallen 
voor een deel onder de kosten nodig voor de ruilverkaveling. De vraag 
rijst echter of ook niet een bijdrage van de centrale overheid moet worden 
verleend, indien deze wegen in de toekomst zullen passen in de structuur 
van 't ruilverkavelingsplan. Dat brèngt ons dan meteen op de moeilijkheid 
van de vaststelling van de urgentie. De urgentie van een ruilverkaveling 
is van vele factoren afhankelijk. Zo zal ook de verwachte toekomstige 
planologische bes~emming een rol spelen. Verder is de waterbeheersing 
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van een groter gebied in sommige gevallen belangrijk. Daardoor zou het 
kunnen gebeuren, dat het een op het andere moet wachten. In dit verband 
menen we weer te moeten pleiten voor een nauw contact met de lage 
bestuursorganen. Bovendien zal er tussen de departementen onderling ten 
aanzien van deze kwesties veel meer overleg moeten zijn. Inschakeling 
van de provinciale besturen is dan ook gewenst. En dat kan niet door 
incidentele conferenties of welwillende, vriendelijke, ietwat hoog-niveau
achtige "hearings". Juist daarom is er behoefte aan een regeringsnota, 
waarin vooral integraal het beleid ten aanzien van de ontsluiting nader 
wordt omschreven. 

ECQ(nomti,sch 
Als wij nu het onderwerp van de ontsluiting van het platteland van de 

economische kant benaderen, stuiten wij direct op een zeer moeilijk vraag
stuk. De vraag dringt zich dan op, met welke bedrijfsomvang wij in de 
toekomst rekening moeten houden. Het ligt bijna voor de hand, dat de 
mechanisatie van het landbouwbedrijf in de toekomst nog steeds zal toe
nemen. Er zal dus met meer machines gewerkt worden. Daardoor zal 
men op de bedrijven met minder vreemde arbeid kunnen volstaan. De 
ontsluiting, die met name in de ruilverkavelingsgebieden op gang gekomen 
is, zal ongetwijfeld een vergroting van de bedrijven met zich meebrengen. 
In de praktijk worstelt men nu al met grote moeilijkheden. Want enkele 
jaren geleden wilde men bijvoorbeeld in het gebied Noordwolde, in de 
omgeving van Wolvega, zich richten op een bedrijfsoppervlakte van onge
veer 6,5 ha. Hierin zag men een redelijke basis voor een klein gezinsbedrijf. 
Thans denkt men hierover al weer heel anders. De stormachtige ontwikke
ling van de mechanisatie op de landbouwbedrijven in de laatste 5 jaar 
maakt dat de gedachten nu al uitgaan naar bedrijven met een grootte van 
12-15 ha. 

Het ligt uiteraard niet in de bedoeling hier het vraagstuk van de bedrijfs
grootte aan een bespreking te onderwerpen. Wij willen enkel en alleen de 
aandacht vestigen op de moeilijkheden, die in dit verband met de ont
sluiting gepaard gaan. Bovendien ligt dit nu reeds in de politieke sfeer. 
Want in de memorie van toelichting op de begroting van landbouw van 
het vorig jaar wordt dit duidelijk gesteld. De bedrijven moeten een 
zodan~ge omvang hebben, dat hierdoor de voorwaarden worden geschapen 
voor een redelijke arbeidsproduktiviteit en daardoor voor een redelijk 
bestaan in deze gebieden. Niet alleen is dit van betekenis voor een betere 
verdeling van de gronden, maar tevens moet rekening worden gehouden 
met de bouw van boerderijen. Wanneer aan zulke projecten veel geld 
wordt besteed, moet het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement 
niet uit het oog worden verloren. Daarbij komt nog, dat naar alle waar
schijnlijkheid maatregelen moeten worden getroffen om een mogelijke 
splitsing van bedrijven in de toekomst te voorkomen. 

Een van de voorwaarden van een goede ontsluiting is onder meer, dat 
het platteland niet ten achter komt met de zgn. utiliteitsvoorzieningen. 
Grote gebieden van het platteland zijn vandaag nog verstoken van elec
triciteit,. waterleiding en telefoon. Eigenlijk moest toch iedere plattelander 
onder dezelfde voorwaarden van deze voorzieningen kunnen profiteren. 
Dit is nog lang niet het geval. Voor een goed landbouwbedrijf zijn deze 
voorzieningen in onze tijd beslist noodzakelijk. Maar hieraan zit een 
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economische kant. Want de kosten van aanleg zijn dooreen genomen zó 
hoog, dat hier voor de particuliere belanghebbende bijna van een onmoge
lijkheid kan worden gesproken. Geen wonder, dat men spreekt van de 
zogenaamde onrendabele gebieden. In ruilverkavelingsverband zoekt men 
dan ook naar een speciale financiering. Er is verleden jaar reeds een 
ontwerp van wet voor de electrificatie van onrendabele gebieden aangekon
digd. Er komt dus een rijksregeling. Hoe deze straks zal zijn, weten wij niet. 

Wel menen we dienaangaande een opmerking te moeten maken. De 
electriciteitsvoorziening toch was tot dusver een taak van de lagere be
stuursorganen. Als zodanig hadden deze te maken met de onrendabele 
gebieden. Wij stellen nu de vraag of het rijk deze lagere bestuursorganen 
niet van middelen kan voorzien teneinde deze organen daardoor in staat 
te stellen zelf de zorg voor de onrendabele gebieden geheel op zich te 
nemen. Het betreft hier dus bepaalde uitkeringen voor de vervulling van 
een bepaalde taak. Misschien zou ten opzichte van de voorziening· met 
waterleiding in overleg met het ministerie van sociale zaken ook een 
delegatie aan de provincie mogelijk zijn. Het behoeft geen nader betoog, 
dat wij hiermede beogen een grotere decentralisatie tot stand te brengen. 
Niet voor niets is dit principe reeds lang opgenomen in het a. r. program 
van beginselen. In onze moderne tijd, waarin de macht van de centrale 
~)Verheid steeds toeneemt, is een nadere concretisering van de mogelijk
heden der decentralisatie een actueel gegeven. 

Tenslotte willen wij bij het economisch aspect yan de ontsluiting nog 
wijzen op een begeleidend verschijnsel, dat zeker onze aandacht moet 
hebben. Want als de ontsluiting op de hierboven genoemde wijze plaats 
vindt, dan betekent dit, dat van een zekere schaalvergroting kan worden 
gesproken. Deze schaalvergroting brengt namelijk grote gevolgen met 
zich mee, die betrekking hebben op heel de plattelandsbevolking. In de 
eerste plaats is een gevolg van deze schaalvergroting, dat er minder 
mensen een bestaan zullen vinden in de agrarische sector. Momenteel be
draagt het aantal mensen, dat een bestaan vindt in de landbouw, nog 
ongeveer 15 ro van de totale beroepsbevolking. Vanaf het begin dezer eeuw 
is dit percentage ongeveer met de helft gedaald. Nu zijn er reeds ver
schillende voorspellingen, waarin voor de toekomst dit percentage op 
5-8 % gesteld wordt. Indien dit inderdaad het geval zal zijn, dan kan 
in de tweede plaats gewezen worden op de ernstige gevolgen, die dit 
meebrengt voor de middenstand. Het betekent praktisch, dat de dorpen, 
die als verzorgend centrum kunnen dienen, te klein worden. De vlucht 
van het platteland zal aanhouden. Aan een zekere ontvolking van het 
platteland valt niet te ontkomen. Want economisch moet er voor hen, 
die een verzorgende functie ten opzichte van het platteland hebben, een 
bestaan mogelijk zijn. Schaalvergroting betekent dus ook in planologisch 
opzicht een reconstructie van het platteland. De mogelijkheid moet dus 
worden opengelaten, dat sommige kleine dorpskernen op de duur misschien 
moeten verdwijnen. In bepaalde kernen op groter. afstand van elkaar 
'zal dan de verzorging moeteri worden geconcentreèrd. Daardoor kan dan 
de middenstand een groter rayon bestrijken. Ook kunnen hier nieuwe 
en ·verbeterde arbeiderswoningen worden gebouwd. . .. ' . 

:Wij .kun~:en ons voorstellen, dat voor sOmmigen daarmede ie.~s van de 
romantiek van het plattelandsleven verloren gaaL Toch mogen WIJ de ogen 
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niet sluiten voor de harde feiten. Want zelfs bij deze ontwikkeling kan 
de vraag gesteld worden, of wij daarmede de zogenaamde ontvolking van 
het platteland op gepaste wijze kunnen tegengaan. Wij wagen dit te be
twijfelen. Vandaar dat overwogen moet worden of in zulke nieuwe kernen 
de mogelijkheden van industrievestiging niet aanwezig zijn. Hier gaat 
het dus om het verband tussen het structuurbeleid in de landbouw en de 
industrialisatie. Heel de reconstructie van het platteland moet gezien 
worden in het raam van de mogelijkheden van een zekere industriesprei
ding. Dit economisch aspect van de ontsluiting is naar onze mening van 
beslissende betekenis. Maar dan zal in sterke mate het karakter van het 
platteland veranderen. Dan is een zekere urbanisatie niet meer te ver
mijden. Dan wordt de verstedelijking van het platteland een werkelijkheid, 
waarmee rekening moet worden gehouden. Dan heeft dat ook gevolgen 
voor de sociale verhoudingen op het platteland. Een bespreking van het 
sociaal aspect kan dan ook niet gemist worden. 

Sociaal 
Bij de behandeling van het sociaal aspect van de ontsluiting lopen wij het 

gevaar ons te verliezen in allerlei sociologische beschouwingen. Deze 
kunnen op zichzelf zeer waardevol zijn. Maar soms kunnen wij ons ook 
niet aan de indruk onttrekken, dat hierbij vaak gewerkt wordt naaI een 
bepaald schabloon. Daarom menen wij met het maken van een drietal 
praktische opmerkingen te kunnen volstaan. 

De eerste opmerking betreft het feit, dat de ontsluiting nu reeds op het 
platteland een gevoel van onbehagen heeft gewekt. Hoe langer hoe meer 
wordt het platteland zich bewust van de achterstand, die er ten opzichte 
van de stad bestaat. In de stad heeft men daarvan maar al te vaak geen 
begrip. Wij willen daarvan een enkel voorbeeld noemen. Voor de platte
landsbevolking toch is het vandaag een raadsel, waarom men in ons land 
nog steeds vast houdt aan de loonklassifikatie. Waarom moet op het platte
land voor hetzelfde werk minder wordt uitbetaald? Waarom moeten de 
maandloners (o.a. ambtenaren en onderwijzers) met 6 % worden gekort? 
Het leven op het platteland is niet goedkoper. Er moet in de meeste ge
vallen meer ten koste worden gelegd aan de beroepsopleiding der kinderen. 
De Sociaal-Economische Raad heeft indertijd de regering geadviseerd, deze 
verschillen langzamerhand weg te nemen. Enige jaren geleden is daarmee 
een begin gemaakt. Maar sedert die tijd schijnt alles weer vastgeroest. 
Zelfs is de stoute vraag al opgekomen, of in verband met de overbevolking 
van het westen enerzijds en de ontvolking van het platteland anderzijds, 
een klassifikatie in omgekeerde richting geen overweging verdient. 

Als tweede voorbeeld willen we noemen, dat er bij velen op het platte
land een ernstige ongerustheid bestaat over het prijsbeleid in de landbouw. 
Ten onrechte heerst bij de boeren naar onze mening het gevoel, dat het 
platteland bewust wordt achteruitgesteld. Voor een deel is dit verklaarbaar, 
omdat de vastgestelde prijzen der produkten nog al eens afwijken van het 
advies, dat de organisaties hebben uitgebracht. Daaruit wordt wel eens 
afgeleid, dat dit steeds gebeurt omdat te veel rekening wordt gehouden 
met wat voor de stedelijke bevolking het voordeligst is. Omgekeerd wordt 
er soms wat al te veel gesold met "de steun" aan de landbouw. Ook 
andere bedrijfstakken worden op verschillende manieren beschermd. Dit 
resulteert echter in een verscherping van de tegenstelling tussen stad en 
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platteland. Er treedt een bepaalde radikalisering op. Reeds duiken nu en 
dan berichten op over de oprichting van een agrarisch politieke partij. 
Sociaal gezien is zulk een verwijdering tussen de verschillende bevolkings
groepen een groot nadeel. Wij noemen dit hier enkel maar, omdat dit op 
het ogenblik de mentaliteit op het platteland typeert. 

Als typerend kan in dit verband ook worden gezien de positie vam de 
landarbeider. Want de waardering voor dit beroep is dooreengenomen zó 
gering, dat daardoor deze beroepsgroep in beweging is gekomen: En de 
vlucht uit deze groep gaat nog steeds door. Geen wonder, want sinds jaar 
en dag werd deze categorie van arbeiders onderbetaald. Eerst na de be
vrijding is hierin een flinke verbetering gekomen. Maar nog durft men 
maar amper deze arbeiders met de groep van de geschoolde arbeiders uit 
de industrie te vergelijken. 

Het is daarom goed geweest, dat enkele jaren geleden de toenmalige 
Stichting van de Landbouw de minister van landbouw gevraagd heeft 
een commissie in te stellen inzake de vakopleiding van landarbeiders. De 
commissie wijst hierbij op een werkklassifikatieonderzoek, waarbij is aan
getoond dat de landarbeid het niveau van wat in de industrie onder ge
schoolde arbeid wordt verstaan, zeer dicht benadert. Wij zijn van mening, 
dat aan het resultaat van dat onderzoek te weinig bekendheid is kegeven. 
En in onze tijd kost het dan ook wel enige moeite om de lonen van deze 
arbeiders op grond van een werkklassifikatie in overeenstemming te brengen 
met het loonpeil in andere sectoren. Het maatschappelijk aanzien van deze 
groep verandert men niet in een paar jaar. 

Ook aan de vakopleiding van deze groep is veel te weinig aandacht be
steed. En toch zal de rationalisatie van de bedrijfsvoering in de landbouw 
vragen naar arbeiders, die de verbeterde arbeidsmethode kennen en de 
machines op het gemechaniseerde bedrijf op de juiste wijze weten te be
dienen. Voor de verheffing van de landarbeidersstand, voor een goede 
waardering van het werk bij de boer, voor een soepel verkeer tussen de 
bevolkingsgroepen op het platteland als gevolg van de ontsluiting, is dat 
een absolute voorwaarde. 

Daarnaast zal voor deze mensen met kracht moeten worden aange
drongen op betere woningtoestanden. In vele streken is het daarmee 
inderdaad treurig gesteld. Het aantal één-kamer-woningen is ontstellend 
groot. Sociaal gezien is hier een grote achterstand. De ontsluiting zal hier
aan vooral in het kader van de streekverbeteringsobjecten veel ten goede 
kunnen veranderen. Nu zijn er echter heel wat mensen, die zich zorgen 
maken over de vraag of de plattelandsbevolking zich wel op voldoende 
wijze bij deze vernieuwingen kan aanpassen. 

Hiermede zijn wij gekomen bij onze tweede opmerking. Want men wil 
nu door het geven van een agrarisch-sociale voorlichting deze overgang 
vlot en soepel laten verlopen. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk 
onttrekken, dat men deze voorlichting wil geven naar analogie van de 
landbouwvoorlichting en de huishoudelijke voorlichting ten plattelande, 
zoals die in de na-oorlogse jaren is uitgegroeid. De praktijk van de land
bouwvoorlichting heeft zich vooral gericht op de verbetering van de 
produktieomstandigheden en een rationele bedrijfsvoering. Ongetwijfeld 
heeft men daarmee groot succès gehad. Daarbij is echter vooral naar voren 
gekomen, dat de boer zelf uit eigen overtuiging moet instemmen met de 
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veranderde bedrijfsvoering. En als hij dat doet, zal hij min of meer los
geweekt worden uit de boerengemeenschap, die vaak nog vasthoudt aan de 
meer traditionele methoden. In een bepaald opzicht moet zo'n boer dan 
ook de moed hebben om alleen te staan. Vandaar dat men speciaal in de 
ontsluitingsgebieden zou willen aansturen op een integrale opzet van de 
voorlichting. Steeds meer krijgt men oog voor de sterke samenhang der 
verschijnselen. Als op het platteland verschuivingen optreden in de gezins
verhoudingen, in de groeperingen, in heel de levenssfeeer, dan wil men 
gaarne de helpende hand bieden. Het begrip voor de noodzakelijke ver
anderingen en vernieuwingen moet aan deze mensen worden duidelijk 
gemaakt. De beïnvloeding van heel de mentaliteit van de plattelands
bevolking moet uiteindelijk tot resultaat hebben, dat zij van harte met de 
genomen maatregelen en veranderingen instemt. 

De vraag kan nu gesteld worden door wie deze agrarische sociale voor
lichting moet worden verzorgd. Vanzelfsprekend behoort dit niet direct 
een taak van de overheid te zijn. De staat dient niet in de eerste plaats 
te bepalen wat hier gebeuren moet. Dan zou het onderscheid tussen staat 
en maatschappij nog meer vervagen. Hier ligt een taak voor de maat
schappelijke organisaties. Voorzover ons bekend heeft de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond in samenwerking met de Christelijke Boerinnen
bond nog niet definitief zijn houding bepaald, wat naar onze mening te 
betreuren valt. Wel verkeren de plannen in een ver gevorderd stadium 
van uitvoering. Ook de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond heeft 
zich met dit vraagstuk bezig gehouden. Met veel instemming hebben wij 
een voorlopig rapport, dat nog een vertrouwelijk karakter droeg, mogen 
inzien. In dit rapport wordt o.a. de vraag gesteld of het verantwoord is 
om voor dit werk subsidie van de overheid te aanvaarden. Voor het ver
strekken van subsidie moet, evenals dit voor andere maatschappelijke 
terreinen geldt - wij denken aan het onderwijs - een bepaalde rechts
grond aanwezig zijn. Volgens dit rapport is deze rechtsgrond aanwezig, 
omdat het hier in de eerste plaats een publiek belang geldt en in de tweede 
plaats de mogelijkheid is gegeven om het initiatief van andere levensver
banden bij de ontplooiing te steunen. De overheid kan, mag en moet dus 
de daarvoor geëigende organisaties financieel steunen, indien althans deze 
organisaties daartoe zelf de middelen ontbreken. Hiertegen bestaat naar 
onze mening geen bezwaar, ook als wij dit van antirevolutionair standpunt 
bekijken. Op de verdere organisatie van deze voorlichting, op de opleiding 
van de krachten, die men hiervoor wil aantrekken en die uiteraard goed 
met alle sociologische aspecten van de streek op de hoogte moeten zijn, 
gaan wij hier niet verder in. 

Echter menen wij als derde opmerking te moeten plaatsen, dat het 
principieel onjuist is om nu maar alles van zulk een door de overheid 
gesubsidieerde voorlichting te verwachten. Vóór alles moet de bevolking 
zelf geactiveerd worden. De mens zelf moet het risico aandurven om deze 
nieuwe dingen te aanvaarden. In dat opzicht vertoont de plattelandsbe
volking wel eens te weinig initiatief. Bij de veranderingen moet de be
volking dus zelf worden betrokken. Daarnaast ligt hier positief een taak 
voor . allerlei maatschappelijke instellingen.. Deboerenstandsorganisa~ies 
zowel als de verenigingen voor dorpsbela.ngen moeten hieraan meedoen. Ook 
op de kiesverenigingen moet grote aandacht worden besteed aan deze voor 
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de streek zo belangrijke zaken. In dat opzicht is er werk in overvloed. Er 
moet een frisse wind gaan waaien in al de institutionele organen, waaraan 
de maatschappij vandaag zo rijk is. Want er verandert zoveel op het 
platteland, dat veel meer zorg dan voorheen moet worden besteed aan de 
culturele ontwikkeling. 

Cultureel 
De betekenis, die de ontsluiting van het platteland heeft voor het cul

turele leven, moet niet worden onderschat. Eigenlijk zouden' wij voor een 
goed begrip een schets van de historische ontwikkeling in de laatste halve 
eeuw hieraan moeten laten voorafgaan. In het verband van dit artikel 
zou dit te veel plaatsruimte vragen. Wij willen daarom als uitgangspunt 
nemen, dat de ontsluiting de plattelandsbevolking in aanraking brengt 
met een cultuur, die veel meer dynamisch is. Jarenlang was de plattelands
eultuur als zodanig zeer sterk traditioneel bepaald. De overgang van zulk 
een traditioneel bepaalde cultuur naar een meer dynamisch getinte cultuur 
betreft eigenlijk een reactie van de mens op heel het sociale levensmilieu, 
dat nu door een samenstel van factoren in een soort van stroomversnelling 
is geraakt. Daarbij moet wel de aandacht vallen op een tweetal ver
an~eringen, die ook met het oog op de reeds genoemde schaalvergroting 
van grote betekenis zij n. ' 

Als eerste grote verandering voor deze moderne tijd willen wij wijzen 
op de, geweldig snelle ontwikkeling van het onderwijs, dat thans voor 
alle lagen van de bevolking gegeven wordt. Met name denken wij hier 
aan de stormachtige ontwikkeling van de onderwijsvormen na de lagere 
school. Bijna voor niemand kan de lagere school vandaag nog eindonderwijs 
geven. Landbouwscholen en huishoudscholen, technische scholen en ulo
scholen stellen vandaag hun deuren wijd open voor ieder, die de lagere 
school heeft gevolgd. Ook het middelbaar onderwijs nam een grote vlucht. 
Bij de ontsluiting van het platteland moet dan ook de eis worden ge
steld, dat de plattelandsjeugd aan de onderscheiden vormen van onderwijs 
op niet al te kostbare wijze kan deelnemen. 

Hierbij rijzen twee vragen. Want het lijkt er veel op, dat dit voortgezet 
en middelbaar onderwijs almaar geconcentreerd wordt in bepaalde centra. 
Het gevolg is, dat in deze wat grotere centra (steden) scholen komen, die 
in hun vorm eigenlijk veel te groot worden. Technische scholen met 
4 à 500 leerlingen, lycea met 600 leerlingeen en een docentencorps van 
40 of 50 man. Wij betwijfelen of wij met zulke mammouthscholen wel zo 
gelukkig moeten zijn. De pedagogische waarde van zulk een schoolverband 
lijkt ons niet al te groot. Bovendien worden de leerlingen van het platteland 
behoorlijk gehandicapt, omdat er vrij veel tijd in het reizen gaat zitten. 
's Morgens meestal half zeven of zeven uur van huis, en 's avonds om een 
uur of zes weer thuis. Dat zijn lange dagen. En het reizen is een kostbare 
geschiedenis. 

De vraag rijst of deze ontwikkeling zo kan doorgaan. Daaraan ver
binden wij een tweede vraag. Wanneet et sprake is van een zekereschaal~ 
vergroting op het plattelat1d~ :dan zal- het ook moeten komen- tot-'wat 
gróterekernert; -fj'lzo'n kern zou de' mögelijkheid;zo hebben wij betoogd; 
van industrievestigingnmeten worden overwogen. De- vraag is nu; -öf wij 
ook nrét moeten' aandringen op eerispreiding van het voortgez-et en middel~ 
baar' onderwijs. In zo'n kern moet zeker plaats zijn voor een 'lagere tech.; 
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nische, een lagere landbouw- en een ulo-school. Zelfs willen wij in ver
band met de mammouthscholen het middelbaar onderwijs in bepaalde ge
vallen niet uitsluiten. Maar als dit zo mocht zijn, dan pleiten wij hier 
voor een grotere activiteit van de ouders, die christelijk onderwijs voor 
hun kinderen begeren. Wij hebben de indruk, dat wij wat dit betreft wel 
eens te veel een afwachtende houding aannemen. Een moedig en fris initia
tief kan in dat opzicht heel wat doen. Hier zou meer naar een plan moeten 
worden gewerkt. Niet, dat wij alles van het "planmatige" verwachten, maar 
wel is er beslist behoefte aan een coördinerend orgaan, dat in een bepaalde 
streek voorbereidend werk kan verrichten en allerlei initiatieven kan 
stimuleren. 

De tweede verandering, die wij in onze tijd kunnen zien, is, dat de 
mensen over veel meer vrije tijd kunnen beschikken dan voorheen. In dit 
verband wordt vandaag gesproken over het vraagstuk van de vrijetijds
besteding. Meer dan vroeger moet hier ook in het ontsloten platteland 
mee worden gerekend. Wij willen hierover slechts dit opmerken, dat in 
de genoemde grotere kernen dus gelegenheid moet zijn voor de ont
plooiing van allerlei culturele activiteiten, terwijl ook aan een passende 
recreatie moet worden gedacht. Hier mag een goed geoutilleerd dorpshuis, 
of hoe men het ook wil noemen, niet ontbreken. Hier moeten gymnastiek
zalen zijn. Want in dit opzicht is er werkelijk op het platteland een ont
stellende achterstand. Een goed aangelegd sportveld met toebehoren be
hoort er vandaag eveneens te zijn. Er moet immers voor de jeugd een 
zekere binding zijn aan het dorp. Als deze jeugd op bromfietsen of per 
auto verre tochten maakt om in de steden tijdens het weekend haar ver
maak en vertier te zoeken, dan klopt er iets niet. Dan sluit dit in zich een 
desintegratie, ook van het gezin, waartegen wij ernstig bezwaar moeten 
maken. Wij zijn van mening, dat wat betreft de culturele bewoonbaarheid 
van het platteland de overheid een zeer speciale taak heeft. Dat betekent 
niet, dat zij maar her en der met subsidies strooit. Maar wel, dat zij bij 
een initiatief opkomend uit de bevolking zelf, de helpende hand biedt. Hier 
komt alles aan op een goed samenspel tussen de bevolking en de lokale 
bestuursautoriteiten. 

Hieraan menen wij te moeten vastknopen de opmerking, dat wij in onze 
tijd daarbij speciaal aandacht moeten besteden aan de plattelandscultuur. 
Voor het behoud van een eigen stijl in het dorpsleven, die in velerlei dingen 
tot uiting kan komen, moet gewaakt worden. Dit betekent zeer beslist 
niet, dat wij met ruime subsidies een oude aftandse folklore- of museum
cultuur in stand willen houden. Maar wij mogen onze ogen niet sluiten 
voor het gevaar van een steeds verdergaande nivellering in dit opzicht. 
Hoeveel goedkope imitatie komt men momenteel in het dorpsleven al niet 
tegen van de bonte en fleurige avonden voor de radio. Men zal moeten 
instemmen, dat hier grote gevaren dreigen. Bovendien wordt hierbij en 
hierdoor ook nog een bepaalde passiviteit in de hand gewerkt. Daarom 
moet er om gedacht worden, dat de mogelijkheden om de mensen zelf. 
tot meedoen te brengen, sterk worden aangemoedigd. Wij denken hierbij 
o. a. aan muziekopleidil'lgen, handenarbeidcursussen, regisseurscursussen 
enz. enz. Ook kan dan wel eens gepaste steun moeten worden geboden aan 
muziekkorpsen en zangverenigingen. Want het is principieel onjuist, dat 
alleen de stad hier ten aanzien van de subsidies haar duizenden verslaat. 
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Verantwoordelijkheid 
In het voorgaande hebben wij op enkele facetten van de ontsluiting van 

het platteland gewezen. Uiteraard was het lang geen volledig beeld van 
wat met de reconstructie van het platteland wordt beoogd. Wel zal duide
lijk geworden zijn, dat er heel wat werk aan de winkel is. Daarbij willen 
wij als besluit nog voor een drietal opmerkingen de aandacht vragen. 

In de eerste plaats zal ook door de wijze van behandeling in het oog 
vallen, dat als wij het platteland willen helpen, een integrale opzet nodig 
is. Maar al te vaak menen wij, dat het gaat om een onderdeel. Vast staat 
echter, dat deze maatschappelijke verschijnselen een sterke samenhang 
vertonen. Het is niet alleen een kwestie van techniek, het gaat niet alleen 
om de economie van het geval. Per saldo moeten wij doorstoten tot de 
mens, zoals die vandaag op het platteland woont. En daarom moet er 
op de eenheid van dit werk zo sterk de klemtoon vallen, want die mens 
is in zijn wezen ook een totaliteit. De wereld is anders geworden. Ook 
de wereld van de boer en de landarbeider wordt anders. Daarom is het 
noodzakelijk, in de maatschappelijk crisis van vandaag de plaats van de 
boer met zijn primaire productie te midden van een industriële wereld 
opnieuw te bepalen. Dat zal ook van internationale factoren afhankelijk 
zijn. Misschien zijn het factoren, waarop wij maar weinig invloed kunnen 
uitoefenen. 

Dat neemt echter niet weg, en dat in de tweede plaats, dat wij allen 
:wnder uitzondering voor deze nieuwe ontwikkeling een bepaalde verant
woordelijkheid dragen. Deze verantwoordelijkheid geldt met name ook 
voor de plattelanders zelf. Vandaar dat wij hebben aangedrongen op meer 
zelfwerkzaamheid, op meer initiatief op het platteland. Dat is nodig voor 
de mensen individueel, maar niet minder geldt dit voor de maatschappe
lijke organisaties in allerlei vorm. Bovendien ligt hier eveneens een taak 
voor de overheid. Wij hebben daarbij telkens laten uitkomen, dat naar 
onze mening onvoldoe.nde wordt overgelaten aan de lagere bestuurs
organen. Vanzelfsprekend moeten deze lagere bestuursorganen dan over 
meer financiële armslag beschikken. 

Eigenlijk is het overbodig, maar wij menen als derde opmerking toch 
nog te moeten plaatsen, dat in deze maatschappelijke crisis ook de kerk 
haar woord heeft te spreken. Want in de nieuwe levensstijl, die de ont
sluiting met zich meebrengt, staan wij voor nieuwe situaties. En voor 
die situaties is er ook het Woord, dat heden spreekt. Het zal beslag 
moeten leggen op de mens in zijn veranderde wereld. Het zal nodig zijn 
die nieuwe levensstijl te doordringen van een christelijke geest. Dat is 
en blijft altijd het voornaamste. 

HET VESTIGINGSBELEID IN DE LANDBOUW 
DOOR 

CHR. VAN DEN HEUVEL 

Reeds geruime tijd is binnen en buiten de kringen van land- en tuin
bouw het vraagstuk der vestigingseisen aan de orde. 

Een veelvuldig gebruikt argument voor het invoeren van deze vestigings~ 
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eisen is, dat er toch ook voor het middenstandsbedrijf zulke eisen bestaan. 
Mensen, die blijk gaven voorstander te zijn van vestigingseisen voor het 
middenstandsbedrijf, maar niet voor het land~ of tuinbouwbedrijf, worden 
dan van inconsequentie beschuldigd. 

Nu menen wij, dat een zaak, welke verdedigd moet worden met het 
argument, dat in een andere bedrijfstak iets soortgelijks bestaat, uitermate 
zwak staat. 

Maar afgezien hiervan, zijn er onder de vele argumenten, waarmede 
vestigingseisen voor het middenstandsbedrijf verdedigd worden, althans 
twee - voorzover wij kunnen zien de belangrijkste - welke niet in gelijke 
mate ten aanzien van de landbouw kunnen worden aangevoerd. 

In de eerste plaats het argument, dat niet behoorlijk opgeleide midden
standers een bedreiging vormen voor de vakgenoten, die door het optreden 
van hun ondeskundige collega's mede worden gedupeerd. Een onvoldoende 
geschoolde boer daarentegen benadeelt alleen zichzelf en niet zijn collega's, 
de gevallen van wettelijke aansprakelijkheid vanzelfsprekend daargelaten. 

Er is nog een tweede omstandigheid, waardoor het middenstandsbedrijf 
en het landbouwbedrijf sterk van elkaar verschillen. 

In bepaalde perioden - en in zulk een periode verkeerde men toen de 
vestigingswet inzake de rrtiddenstand van kracht wèrd --..: bestaàt er zeef 
sterk de neiging zich te gaan vestigen in een tak van het middenstands
kleinbedrijf: 'Mensen zonder enige praktische kennis van het vak gingen 
zich ermede bezig houden en vooral deze omstandigheid noopte de Wet
gever hier op te treden. Dit overheidsoptreden was dus niet in de eerste 
plaats gericht tegen een uitbreiding van het aantal middenstanders waar
door er teveel van hen zouden komen; deze gedachte heeft de regering en 
de meerderheid der Tweede Kamer afgewezen. Het ging er vooral' om 
ondeskundigen tegen te gaan, die een gevaar voor anderen zouden kunnen 
opleveren. 

Bij de landbouw ligt dit alles echter volkomen anders. Vrijwel niemand, 
die niet reeds jaren lang in de landbouw werkzaam was, wenst zich zelf·
standig als ondernemer te vestigen. Met een enkel uitzonderingsgeval 
behoeft praktisch geen rekening gehouden te worden. 

Natuurlijk is het vraagstuk der vestigingseisen in de landbouw hiermedf 
niet uitgeput. Wij hebben echter alleen willen wraken het pleidooi voor 
zodanige vestigingseisen met een beroep op overeenkomstige eisen voor 
de middenstand. 

Thans nader op het vraagstuk dier vestigingseisen ingaande menen wij 
te moeten onderscheiden tussen eisen te stellen aan de persoon van de 
ondernemer en eisen ten aanzien van bedrijfsgrootte e.d. . 

Betreffende de eerste categorie eisè:fl wordt naar onze mening veelal een 
verkeerd uitgangspunt gekozen. Een dikwijls gevolgde redenering is dan, 
dat er eE;tI gro.ot aantal boere.n is, dat in het g~heeJ~geen Y.akonderwijs 
genoten heeft en da(daarin dringend verbetering moet worden gebracht. 

Wij laten nu in het midden, of heL'ontbreken van theoretische scholing 
bij vele oudere boeren "wettigt,. dat: over hun bedrijfsvoering gesproken 
wordt, zoals velen doen."' . ... " .. .. " - .. 
. " Er zijn talloze boeren,die een uitnemende"bedrijfsvö~rit1g"heJjbet1"zèinoer 
ooit landbouwonderwijs te hebben genoten. Dit laatste wel genoten heb~ 
bende waren zij misschien nog betere boeren geweest, maar dit alles kunnen 
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wij buiten beschouwing laten. Immers, voorzoveer wij kunnen nagaan, 
is er niemand, die een gevestigde boer van zijn bedrijf zou willen ver
wijderen, omdat hij onvoldoende theoretische kennis bezit. Er is niemartd, 
die zulk een landbouwer aan vestigingseisen zou willen onderwerpen. 

Daarom is het ook volkomen onjuist het vraagstuk der vestigingseisen 
te benaderen vanuit de situatie van de thans op hun bedrijf gevestigde 
boeren. 

Wil men de noodzaak van vestigingseisen, voor wat de theoretische 
scholing betreft, aantonen, dan zou men bij benadering moeten kunnen aan
geven hoeveel toekomstige ondernemers geen landbouwonderwijs zullen 
hebben gehad. Onderzoekingen op dit punt gedaan stelden in het licht, dat 
het praktisch niet meer voorkomt, dat een boer zonder enige theoretische 
scholing zich zelfstandig als ondernemer vestigt. Dit werd nog bevestigd 
door wat de hoogste autoriteit 'Op landbouwgebied, de voormalige minister 
van Landbouw dr. Mansholt in de Eerste Kamer mededeelde. Dezè gaf 
te kennen dat 85 % van de boerenzoons landbouwonderwijs ontvangt 
en dat dit cijfer nog steeds toeneemt. Wanneer men daarbij in' aan
merking neemt, dat een groot aantal van de boerenzoons zich niet 'als 
zelfstandig ondernemer vestigt, dan lijkt het aannemelijk dat zo goed 
als alle boerenzoons, die zich als agrarische ondernemers vestigèn, in een of 
andere vorm land- of tuinbouwo.nderwijs hebben ontvangen. ' . 
" Men kan in dit verband van mèning zijn, dat een lagere land- of tuin
bouwschool of cursus geen voldoende theoretische ontwikkeling biedt, dat 
minstens een winterschooi vereist zou zijn. Wij delen deze mening echter 
niet. Wij geloven, dat eenvoudig landbouwonderwijs, waardoor enig in~ 
zicht in de wetten van bodem en cultuur, in de levensvoorwaarden van 
plant en dier en in ziekten verkregen wordt, voor het overgrote deel der 
agrarische bevolking voldoende is. Middelbaar en hoger landbouwonder
wijs is veel meer voor deskundigen en leiders vereist. 

Wij zijn dan ook van mening, dat voLdoende landbouwonderwijs reeds 
zo algemeen genoten wordt, dat het stellen van vestigingseisen in deze 
richting geen zin heeft. 

Weliswaar wordt hiertegen opgemerkt, dat het onder deze omstandig
heden, toch weinig kwaad kan een verplichting ten aanzien van genoten 
vakonderwijs op te leggen, nu het toch reeds in die mate genoten wordt: 
Maar onzerzijds rijzen tegen zodanige opvatting toch wel bezwaren. Aller
eerst heeft het treffen van overbodige wetgevende maatregelen weinig zin. 
Bovendien moet men bij het nemen van maatregelen niet vragen, of zij 
geen kwaad kunnen, maar of zij goed doen. Maar wij hebben nog èen 
veel ernstiger bezwaar. 

Veertig jaar geleden werd nog maar sporadisch Tandbouwonderwijs 
gevolgd. In vele kringen moest een zekere tegenzin tegen schoolse wijsheid 
worden overwonnen. Op dit punt hebben de landbouworganisaties hun 
taak verstaan. Zij wisten haar leden te doordringen van de noodzaak vaii 
heLvQlgen. van v~konderwijs_ DaartÇ)ededen.zij een appelop het. verant
wOörddijkheidsbesef.der ouders voor" de -gOede. theor.etiséhe.schoHng 
hunner zonen. ' . . , . ',' '. ""~": .. 

,En zo behoort het ook te gaan." De vrije maatschappélijke organi~ties 
moeten streven naar het versterken van het verantwoordelijkhèidsge
voel. Een volk" ook een boerenvolk. wordt nooit sterk door directe. of 
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indirecte dwangmaatregelen, maar door verdieping van eigen roepings
besef. Daarin zijn de maatschappelijke organisaties op dit punt wonderwel 
geslaagd. Zonder dwang zijn zij er in geslaagd landbouwonderwijs door 
zo goed als alle toekomstige agrarische ondernemers te doen volgen. 

Zou men aan dit besef der eigen verantwoordelijkheid, ook op ander 
terrein, geen kwaad doen door de geslaagde ontplooiing van het eigen 
verantwoordelijkheidsbesef te gaan ontluisteren door het treffen van dwang
maatregelen? Zou zodanige politiek ook niet een ernstige belemmering 
betekenen voor het streven de vrije maatschappij zoveel mogelijk eigen 
belangen te laten behartigen? Werkt het niet averechts, hetgeen de maat
schappij vrijwillig tot stand bracht te gaan "belonen" met een wet? 

Intussen achten wij het landbouwonderwijs voor onze boeren- en 
tuindersstand van groot belang. Wij zien daarin tevens een middel tot 
het bijbrengen van algemene ontwikkeling en tot geestelijke en zedelijke 
vorming van onze agrarische jeugd. Wij achten dit alles zeer waardevol. 
Men overschat de betekenis van het landbouwonderwijs niet licht. 

Maar men onderschatte tegelijkertijd niet de betekenis van een aantal 
andere zaken, welke voor een krachtige boerenstand van even groot be
lang zijn. Vlijt, spaarzaamheid, een goed bedrijfsinzicht en deskundigheid 
zijn voor een boer even onmisbaar als een theoretische vakscholing. Zon
der al deze eigenschappen mislukt een boer onherroepelijk. Wij menen 
het ongeveer aldus te mogen stellen, zoals wij het een directeur van een 
winterschool eens hoorden zeggen: het landbouwonderwijs op zichzelf 
maakt geen goede boer; het maakt alleen een goede boer nog wat beter en 
een slechte boer wat minder slecht. 

De theoretische scholing helpt de boer met de overige goede eigen
schappen het rechte profijt van zijn bedrijf te trekken. Zonder theoretische 
kennis wordt zijn ijver verspilde arbeidskracht, hebben 'zijn spaarzaam
heid en energie niet het hoogste effect. 

Sommigen stellen als eis, dat elk boerenbedrijf inderdaad 100 % efficient 
zal zijn. Als ideaal steunen wij dit graag. Maar het als eis te stellen gaat 
ons te ver. 

Het lijkt ons te eenzijdig zulks alleen van de boeren te verwachten. 
Waarom van alle ambtenaren niet hetzelfde gevraagd? Wij stemmen er 
dan ook in het geheel niet mee in, dat tegenwoordig allerwege de staf 
gebroken wordt over niet volledig bekwame boeren. Een overeenkomstig 
verwijt kan eveneens in andere richting worden gemaakt. 

Wij sluiten ons dan ook gaarne aan bij wat de toenmalige minister 
van landbouw indertijd in de Eerste Kamer verklaarde: "Laten wij 
over vestigingseisen (bedoeld zullen zijn de vestigingseisen met betrekking 
tot de persoon, ook al werd dit niet met zoveel woorden gezegd) niet 
meer praten, nu 85 procent van de boerenzoons landbouwonderwijs geniet 
en dit percentage nog steeds toenemende is." (Handelingen Eerste Kamer 
4 juni 1957). 

Tot slot iets over de eisen inzake de bedrijfsgrootte. Wanneer men 
kennis neemt van rapporten en artikelen en luistert naar sprekers en 
schrijvers over dit onderwerp, dan krijgt men al spoedig de indruk, dat 
er· een gezwel knaagt aan onze volks welvaart in het algemeen, dat tevens 
meer dan iets anders oorzaak is van allerlei moeilijkheden in de landbouw 
in het bijzonder: het grote aantal landbouwbedrijven van te kleine omvang. 
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Wij stellen voorop, dat het ook onzerzijds toegejuicht zou worden, 
wanneer het aantal te kleine bedrijven verminderde, maar merken ander
zijds op, dat de nadelige invloeden ervan naar onze mening veelal over
dreven worden voorgesteld. Trouwens, er moeten altijd wat kleine be
drijven blijven bestaan, omdat deze in de plattelandsstructuur in vele 
streken onmisbaar zijn. 

Bovendien aanvaarden wij - en ook dit stellen wij voorop - de 
billijkheid, dat een ondernemer, die een te kleifl bedrijf exploiteert dan 
dat er een voldoende aantal produktieve arbeidsuren gemaakt kan worden, 
geen aanspraken op een volwaardige beloning kan doen gelden, evenmin 
als de middenstander wiens klantenkring te klein is aanspraak kan maken 
op voldoende verdiensten. 

Wat betreft het begrip "produktieve arbeidsuren" merken wij op, dat 
wij daaronder ook verstaan, dat, indien bepaalde werkzaamheden econo
mischer en op meer commercieel-verantwoorde wijze door machines kun
nen worden verricht, zij ook metterdaad machinaal behoren te worden 
verricht, of althans, dat men daarvan bij de berekening van de "kostprijs" 
uitgaat. . 

Intussen bestaan· er enkele misverstanden, tengevolge waarvan men 
meent te moeten aannemen, dat kleine bedrijven en mechanisatie zich niet 
met elkaar verdragen. Kan dan al niet ieder klein bedrijf zelfstandig tot 
mechanisatie overgaan, het gemeenschappelijk gebruik van waardevolle 
machines, hetzij in gemeenschappelijk eigendom, hetzij door zelfstandige 
loonbedrijven geëxploiteerd, kan ook het kleine bedrijf in de vruchten 
der mechanisatie doen delen. Het aantal inproductieve uren kan dus 
worden beperkt. Voorts ontmoet men wel de mening dat mechanisatie 
altijd economischer zou zijn dan het werken zonder machines. Men vergeet 
dan, dat soms mechanisatie noodzakelijk is, omdat niet voldoende arbeiders 
verkregen kunnen worden, dat echter daardoor de productiekosten ver
hoogd worden. Daarbij komt nog, dat vele landbouwmachines als bv. een 
combine, een aardappelrooier of een vlasplukker slechts gedurende een 
relatief klein aantal dagen productief kunnen zijn, terwijl andere machines 
alleen bij gunstige weersomstandigheden kunnen worden gebruikt. 

Men begrijpe ons niet verkeerd. Wij bedoelen niet verzet aan te tekenen 
tegen mechanisatie in de landbouw; wij waarschuwen slechts tegen over
schatting van de betekenis van de mechanisatie voor de landbouw. Een 
vergelijking met de industrie gaat niet op, omdat daar dag in dag uit van 
de machine een zo groot mogelijk profijt kan worden getrokken. De 
aard van de land- en tuinbouw sluit zulks geheel uit. 

Wij herhalen, dat kleine bedrijven een onmisbare functie vervullen in 
de structuur van het platteland. Wij denken bijvoorbeeld aan de mogelijk
heid voor de kleine boer om grotere bedrijven hulp te bieden bij incidentele 
omstandigheden, waarvoor het in dienst houden van een arbeider onmoge
lijk is. Soms ook zal het kleine bedrijf een waardevolle bron van neven
verdiensten zijn. 

Niettemin geven wij toe, dat er wellicht toch te veel kleine bedrijven 
zijn, maar menen tevens dat daartegen andere dan dwangmaatregelen 
kunnen worden genomen. 

Als eerste maatregel ter vermindering van het aantal te kleine bedrijven 
kan een uitgebreide voorlichting worden genoemd. Onze boeren moeten 
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er van doordrongen worden, dat het gewenst is slechts één zoon voor 
het agrarisch bedrijf op te leiden. Een goede beroepskeuze en daarbij 
passend onderwijs worde bevorderd voor de overige zoons, teneinde te 
voorkomen, dat zij te lang in het bedrijf blijven en zich daardoor de 
mogelijkheid tot het vinden van een ander beroep steeds meer ontnemen. 

Vervolgens kan de staat er op toezien, dat in gebieden waar soms ten 
koste van aanzienlijke bedragen een doeltreffende verkaveling tot stand 
is gekomen, deze niet teniet gedaan wordt door latere splitsingen; treedt 
de staat als eigenaar jverpachter op, dan heeft hij de zaak zelf in de hand. 

Tenslotte zouden wegen gezocht moeten worden om oudere boeren 
in staat te stellen op vrijwillige wijze hun kleinere bedrijven over te doen 
en beschikbaar te stellen voor noodzakelijke uitbreiding van de daarvoor 
in aanmerking komende bedrijven. 

Zonder nu geheel in te stemmen met de regeling van de wet Vervreem
ding landbouwgronden en de nieuwe Pachtwet kan toch worden ver
klaard, dat het euvel van een teveel aan te kleine bedrijven tegengegaan 
wordt door de bepaling, dat geen bedrijven anders dan van ouders aan 
kinderen verkocht en verpacht mogen worden, indien dit leidt tot een te 
geringe bedrijfsgrootte. In elk geval wordt nieuwe vestiging van te kleine 
bedrijven daardoor voorkomen. 
-Bovenbedoelde maatregelen moeten voldoende geacht worden Om tot 

een oplossing van het vraagstuk van de te kleine bedrijven te komen. 
Zuiver rationeel gezien zouden wellicht drastischer saneringsmaatregelen 
kunnen worden genomen. Men bedenke echter dat ook andere factoren 
een rol hierin medespelen. Verdergaande maatregelen achten wij vanuit 
volkshuishoudkundig oogpunt verwerpelijk. Het grote goed der vrije be
roepskeuze moet gehandhaafd blijven, ook voor hem, die begeert en de 
gelegenheid ontvangt zich als zelfstandige op een klein bedrijf te vestigen, 
Zulks mag hem dan niet worden belet. 

De bepaling in artikel 5, lid 1, sub e der nieuwe Pachtwet, volgens welke 
de Grondkamer bevoegd is als strijdig met de algemene belangen van de 
landbouw ook aan te merken het leiden tot een te geringe bedrijfsgrootte, 
achten wij uit een oogpunt van wetgeving minder fraai. 

Onderlinge strijd in de Grondkamers, uiteenlopend beleid in de ver
schillende provincies en een overmatig aantal beroepszaken zullen het 
gevolg zijn van zulk een facultatief voorschrift. 

Voorzover vestigingseisen met betrekking tot de bedrijfsgrootte bepleit 
worden met een beroep op de noodzaak onze sçhaarse cultuurgrond zo 
effectief mogelijk te gebruiken, kunnen zij afgewezen worden, omdat 
minder doelmatige exploitatie evenzeer op grotere bedrijven voorkomt 
en dan zelfs een ernstiger omvang heeft. En overigens doet het argument 
wel zeer vreemd aan, waar tegelijkertijd systemen van landbouwpolitiek 
bepleit worden, welke tot een geringere produktie zullen leiden. . 

Tensl()tte zal het aanbeveling verdienen bij het treffen van maatregelen 
tenàanzien van het grondgebruik mede aandacht te schenk~n aán wat er 
g~beur.t. in .1~nden, wa<l:rme_de Nederland straks een eco~orilisctre ~~éeil
~h~p.vorrtl.t~ )\1:-et éenzijdig radicalisme zij 'men ui~erst voorzichfigop dit 
tèriein; .,' . . .' ". ,-

. Nàsrkrift . 
. 'Na het schrijven van bovenstaand artikel IS een voorontwerp Land.,. 
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bouwvestigingswet verschenen, ondanks de door ons aangehaalde uit~ 
spraak, welke de vroegere minister van landbouw dr. Mansholt, in de 
Eerste Kamer der Staten~Generaal heeft gedaan. 

Merkwaardig is, dat het voorontwerp alleen betrekking heeft op eisen 
aan de persoon te stellen. Over eisen ten aanzien van de bedrijfsgrootte 
wordt uiet gerept. Overigens wordt zelfs geen poging gedaan, aan te tonen 
dat de eventuele wet een einde zal maken aan een bestaand euvel, dat 
zich in enige betekenende mate zou voordoen. 

I.n de overtuiging, dat geen overbodige wettelijke maatregelen ge~ 
troffen moeten worden, ook al schijnen deze van nog zo onschuldige aard, 
menen wij reeds thans, dat de Staten~Generaal geen medewerking aan 
de totstandkoming van zulk een wet zouden moeten verlenen. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Als gevolg van de krachtdadige aanval van de westerse mogendheden 
tegen het opdringende communisme, zoals die werd uitgevoerd door de 
Verenigde Staten in Libanon en door Engeland in Jordanië, vond een 
gesprek plaats tussen Chroestjew en Mao Tsje Toeng in het Rode China. 
Deze samenkomst is zeker niet het resultaat geweest van enig succes van 
de Russen, want deze hebben bij de regeling van de zaken in het Midden 
Oosten, geen goede resultaten geboekt. 

Onmiddellijk na deze bijeenkomst hebben de strijdkrachten van Mao 
Tsje Toeng een aanval gedaan op de eilanden Quemoy en Matsu, gelegen, 
onmiddellijk onder de Chinese kust, maar in handen van het nationalistische 
China. Op zichzelf zijn deze eilanden van weinig belang. Ze liggen nog 
altijd een honderd vijf en zeventig kilometer van Formosa. Vandaar 
dat in de overeenkomst, die de Verenigde Staten indertijd met Tsjang 
Kai Sjek hebben gesloten wel de bepaling voorkomt, dat de Verenigde 
Staten verplicht zijn hulp te verlenen, indien de communisten een aanval 
doen op Formosa of op de Pescadores. Maar een aanval op die kleine 
eilanden voor de kust van China zal slechts dan als een casus belli worden 
beschouwd, indien deze een onderdeel vormt van een aanval op Formosa. 
Het moeilijke van een vredelievende regeling in deze streken ligt hierin, 
dat Formosa en omgeving voor de regering te Peking van gans andere 
betekenis is als voor de regeerders in Washington. 

Voor de oorlog hadden de Verenigde Staten een geweldige verdedigings
vierhoek opgebouwd waardoor zij de Stille Oceaan meenden te kunnen 
beheersen. Een scharnierpunt daarin was de stelling in Pearl Harbour. 
Toen dit door de onverhoedse aanval der Japanners was uitgeschakeld 
stortte deze verdedigingsgordel schielijk ineen, Vandaar dat men reeds 
tijdens de tweede wereldoorlog een nieuw systeem heeft ontworpen. Het 
"uiterste westen -daarvan zou gevormd worden door het eiland Okinawa:. 
ToencTsjàng Kai Sjek van het vasteland van China werd verdreven ep 
een toevlucht op Formosa zocht, hebben de Verenigde Statën dit grote 
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eiland met zijn intelligente bevolking in hun verdedigingsplannen be
trokken. Zo ook de Pescadores, een eilandengroep, die als een grote boog 
een belangrijk gedeelte van de kustzee van Azië omsluit. Maar die kust
eilanden spelen hierbij geen rol. Vandaar dat enkele jaren geleden de Ver
enigde Staten zelfs hun bemiddeling hebben verleend bij de ontruiming 
van een derde kusteiland door de nationalistische Chinezen, omdat dit een 
moeilijk te verdedigen object was voor Tsjang Kai Sjek, terwijl het 
nut voor hem zeer gering was. 

Wel hebben deze eilanden betekenis bij een eventuele opmars van 
Tsjang Kai Sjek ter verovering van het vasteland van China. Enkele dagen 
geleden heeft hij daarop nog gezinspeeld omdat hij van mening is, dat 
zich in het binnenland van China allerlei stromingen gaan ontwikkelen, 
die zich de heerschappij van de communisten niet meer laten welgevallen. 

Maar voor het Rode China ligt de zaak weer geheel anders. Dit heeft 
in het algemeen twee doelstellingen. In de eerste plaats wil het al de 
gebieden aan zich trekken, die in de Chinese invloedssfeer thuis behoren. 
Vandaar dat het niet toeliet, dat de westerse mogendheden zich teveel in 
Korea gingen mengen. Want Korea behoort zeker tot die invloedssfeer. 
In dit opzicht duldden zij de Russen evenmin als de Amerikanen. De 
Fransen moesten teruggedrongen worden uit het gebied van Indo-China. 
Tibet moest weer onder China komen. Maar ook Buiten-Mongolië, dat 
thans een Russische satellietstaat is. En zo moet Formosa ook weer 
onder het bestuur van Peking worden teruggebracht, waaraan het overi
gens reeds tientallen jaren was onttrokken. 

Maar in de tweede plaats wil China overal aanvalsmogelijkheden op 
zijn grondgebied afgrendelen. Ook in dit opzicht moest Korea, tenminste 
het noorden, gezuiverd worden van indringers. En zo hebben de Chinezen 
zelfs in de laatste weken nog getracht de randstaten Birma en Thailand 
onder hun invloed te brengen, wat in beide landen door een staatsgreep 
is verhinderd. Vandaar dat dus ook uit dit gezichtspunt China Formosa 
opeist van Tsjang Kaj Sjek evengoed als te zijner tijd het Britse Hongkong 
en het Portugese Macao. 

Uit deze redenering volgt, dat de Verenigde Staten gemakkelijk hun be
scherming aan Quemoy en Matsu kunnen onttrekken, evengoed als zij dat 
indertijd gedaan hebben met de Tatsjengroep. Wel vreest Washington, 
dat men zulk een toegeven zal gaan uitleggen als een houding, die ook in 
München tegenover de Führer is aangenomen. Indien dit dus slechts 
voorkomen wordt, is men in Washington tot veel bereid. Men kan toch 
moeilijk om deze kleine eilanden een wereldoorlog beginnen. Daarom heb
ben 'Zij ook het initiatief genomen tot de onderhandelingen op ambassadeurs
niveau te Warschau. Maar het schijnt, dat Dulles bij het .bezoek, dat hij 
aan Formosa heeft gebracht Tsjang Kai Sjek niet tot dit standpunt heeft 
kunnen bekeren. Londen is zeker niet bereid een halsstarrig F ormosa in 
deze kwestie te steunen. 

Bovendien bedenke men bij dit alles, dat de Oosterling een ander begrip 
van tijd .en ruimte heeft dan de westerling. Hij kan wachten en ziet boven
dien nooit op tegen de overbrugging van afstanden. Confucius heeft inder
tijd reeds beweerd, dat de wijze slechts zwijgend en onbeweeglijk had te 
blijven. Dan zoude macht hem vanzelf toevloeien. En van die waarheid 
zijn Mao Tsje Toeng en Tsjang Kai Sjek beide overtuigd. 
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Velen juichen het toe, dat de regering van de Verenigde Staten in het 
Midden Oosten, evenals in het Verre Oosten thans zo scherpe maat
regelen hebben genomen. Maar daarom eist de verhouding ten opzichte 
van Indonesië een afzonderlijke verklaring. Men weet, dat men in 

. Washington eerst zijn vertrouwen had gesteld op Soekarno. Toen diens 
reis naar het westelijk halfrond geen onverdeeld succes was gebleken 
en het zelfs voor de Amerikanen duidelijk werd, dat Soekarno's politiek 
wel heel sterk de invloed van Mao Tsje Toeng vertoonde, ging men 
over op het steunen van de rebellenleider S jafroedin. Men moet dit 
tenminste wel aannemen. Maar diens veldtochtsplan mislukte geheel, toen 
de petroleumgebieden niet voor Djakarta verloren gingen. Niettemin ging 
het verzet, zij het op gans andere wijze, onverpoosd door. Men heeft toen 
in Washington gezocht naar een andere weg om Soekarno in zijn com
munistische strevingen tegen te gaan en meent die gevonden te hebben in 
steun aan de bevelhebber der strijdkrachten Nasoetion. Als gevolg daarvan 
heeft men toen in Washington besloten aan N asoetion wapens te leveren, 
die echter slechts gebruikt mochten worden binnen het raam van de ver
plichtingen van de Verenigde Naties. Dat betekende, aldus de Ameri
kaanse woordvoerder, dat zij niet agressief tegen Nederland mochten 
worden gebruikt. In Nederland en in Australië hechtte men natuurlijk 
niet te veel waarde aan deze verzekering, vandaar dat men daar grote 
tegenstand opwekte tegen leverantie van wapenen door Engeland. Deze is 
dan ook niet geschied. 

Maar het zal in Washington ook wel reden tot nadenken geven, dat 
men in Indonesië thans ook de eigendommen van de nationalistische Chi
nezen is gaan aantasten volgens het recept, dat tegen de Nederlanders is 
gebruikt. Blijkbaar geschiedt dit onder goedkeuring van Mao Tsje Toeng, 
doe de bondgenoot van de Verenigde Staten gaarne op die wijze ziet 
aangevallen. Maar zelfs dit zal de Indonesische schatkist wel niet in betere 
toestand brengen. De gulden, die ten opzichte van de rupia officieel één 
op drie staat genoteerd, doet thans op de zwarte markt ongeveer één op 
dertig. 

Wel heeft Nederland thans een officieel protest ingediend bij de regering 
te Djakarta tegen de laatste maatregelen tegen Nederlandse bedrijven, 
onder andere tegen de banken, waarvan de Nationale Handelsbank te 
Amsterdam het voornaamste slachtoffer is geworden, die nu schijnen uit 
te lopen op algehele naasting. Blijkbaar wil de Nederlandse regering 
dit protest gebruiken, wanneer te eniger tijd bij de Verenigde Naties een 
eis tot schadevergoeding wordt ingediend. Het is te hopen, dat hetgeen 
thans door Subandrio als onconventionele middelen wordt betiteld dan 
niet gelijk gesteld zal worden met rechtens toelaatbare handelingen. 

Geheel onmogelijk is dat overigens niet. Ook in ons land heeft men 
lieden, die de bouw van een wereldvolkenrecht, waaronder een leefbaar be
staan mogelijk is, slechts bestaanbaar achten, indien daarin ook zijn opge
nomen gedeelten, die afkomstig zijn uit de rechtsopvatting van hetgeen 
men dan noemt het recht van de jonge staten. Als voorbeeld wordt daar 
dan wel genoemd de mindere waardering, die de trouw aan het gegeven 
woord daar geniet. Men vergeet dan dat het tot dusver geldende wereld
volkenrecht gebouwd is op christelijke beginselen, die ook ten grondslag 
liggen aan onze westerse beschaving. . 
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Waarschijnlijk is het ook enigszins te optimistisch, indien men meent 
op die manier de tegenstelling tussen de bestaande staten en de daarbij 
gekomen jonge staten weg te nemen. Engeland is daarmee bezig geweest, 
vooral in zijn gebiedsdelen in Afrika. Hier en daar heeft men aan ge
bieden, die reeds enigermate zelfstandigheid bezaten, algehele onafhanke- . 
lijkheid geschonken in de hoop, dat deze nieuwe staten dan, blijvende 
binnen het gemenebest, geleidelijk tot de westerse regeermethode zouden 
overgaan. Men hoopte dan natuurlijk ook op die wijze aan de door
dringing van het communisme in Afrika een halt te kunnen toeroepen. Maar 
zelfs Engeland, waar men wel gewend is moeilijke staatkundige problemen 
op te lossen, heeft hier reeds menige teleurstelling moeten boeken. Men 
denke aan Ghana. 

Vandaar dat velen pessimistisch blijven ten aanzien van de plannen, die 
De Gaulle wil uitvoeren met de Franse gebiedsdelen in Afrika. Bij de 
gehouden volksstemming heeft in bijna alle delen een zeer grote meerder
heid zich uitgesproken voor een handhaving van de band met Frankrijk. 
Slechts op Afrika's westkust heeft een staat de onafhankelijkheid ge
kozen en prompt gekregen, maar onder de bijvoeging, dat thans ook elke 
steun zal worden ingetrokken. 

Oök in Algerië, dat volgens de constitutie geen overzees gebiedsdeel, 
maar gewoon deel van Frankrijk is, verklaarde een grote meerderheid 
zich voor De Gaulle. Waarséhijnlijk is dit haast te fraaie resultaat mede 
veroorzaakt door het feit, dat de Algerijnen, die op eigen gebied steeds 
meer door de Franse troepen in het nauw worden gedreven, terwijl de 
sympathie voor hun optreden onder hun stamverwanten zeker niet groeit, 
de strijd naar Frankrijk hebben overgebracht. Door een reeks van terreur
daden hebben zij grote schade in Frankrijk aangericht. De regering is 
hiertegen met uiterst scherpe middelen opgetreden, zodat de terreur ge
leidelijk is verminderd. Maar tegelijkertijd heeft De Gaulle aan de leiders 
van het verzet onderhandelingen voorgesteld, zelfs aan de dusgenaamde 
Algerijnse regering in ballingschap. Deze heeft dit natuurlijk niet aan
vaard, omdat zij de onafhankelijkheid als enige eis stelt en voor de onder
handelingen slechts de weg wil gebruiken waarlangs die onafhankelijkheid 
zal worden verkregen. 

De Gaulle legde daarbij de nadruk op zijn militaire kwaliteit, die de 
moed der Algerijnen wist te waarderen. Ook heeft hij nu aan een duizend
tal politieke gevangenen de vrijheid toegezegd. Op een aantal van meer 
dan honderdduizend maakt dit nog niet veel indruk. 

Ook aan de Europese aangelegenheden heeft De Gaulle tijd besteed. 
Met Adenauer had hij een diepgaand gesprek over de gemeenschappelijke 
belangen tussen Frankrijk en Duitsland. Beide staatslieden zijn wel over
tuigd, dat het gebeuren uit 1914 en 1939 zich niet meer moet herhalen. 
De ontvangst op het landgoed van De Gaulle moge niet zo vormelijk 
zijn geweest als bij een officieel bezoek gebruikelijk is, in elk geval was 
de .ontvangst van de· Duitse staatsman heel wat hartelijker dan die welke 
aan de Duitse president Heuss is te beurt gevallen van de zijde van het 
Engelse volk, toen hij een bezoek bracht aan het Britse vorstenpaar. . 

_ .,.De .algemene .. vergaderingyan dè Verenigde Naties ging· 6nverponsd 
verder. Een Nieuw Guinea-debat is thans niet te verwachten. Wel staan 
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de vraagstukken omtrent Cyprus en Algerië op de agenda. Voor het 
eerste punt bestaat de grootste belangstelling. En aartsbisschop Makarios, 
de leider van de aansluitingsbeweging bij Griekenland, heeft zich dan 
ook reeds naar N ew York begeven. 

Maar niet minder moeilijk, zo niet onmogelijk op te lossen, is het vraag
stuk van het stopzetten van de proeven met atoomwapens. Terwijl 
Rusland zich daar vroeger een sterk voorstander van betoonde, heeft men 
in Moskou thans uitgemaakt, dat zulk een stopzetting niet goed te 
keuren is. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. MR. P. BORST E.A., De verantwoordelijke maat
schappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers
arbeid. In opdracht van het Verbond van Protestants
Christelijke Werkgevers in Nederland uitgegeven door 
T. Wever, Franeker. Verschenen in de Christelijk 
Nationale Bibliotheek. Prijs gebonden f 14.50; voor 
CN.B.-Ieden f 10.-. 

Het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers heeft ter ge
legenheid van zijn veertig-jarig bestaan een bundel opstellen het licht 
doen zien, die een breed veld bestrijkt. Dat men deze bundel de titel gaf 
De verantwoordelijke maatschappij laat zich denken. "Ons streven", aldus 
voorzitter Borst in zijn Ten Geleide, "dient gericht te zijn op een samen
leving, welker leden bereid zijn af te zien van het eigen belang als enig 
richtsnoer voor het handelen, doch ook met de belangen van anderen 
rekening te houden." 

In 15 hoofdstukken, die elk op zichzelf staande opstellen zijn, schrijven 
onderscheidene medewerkers over: Achtergmnden van de christelijk
sociale beweging; Mens en Medemens in de onderneming; Mens en 
medemens in de maatschappij en Terugblik. 

Reeds meerdere malen is van verschillende zijden gevraagd om een 
veelomvattende studie, om te komen tot een beeld van het sociaal-econo
misch denken der protestantse christenen in Nederland. Vooral na het 
verschijnen van De weg naar vrijheid 1) en Wenkend Perspectief 2) deed 
de behoefte aan zulk een studie zich gevoelen. 

Hier ligt nu een werk voor ons, dat tot op zekere hoogte voldoet aan 
dit verlangen. Tot op zekere hoogte, want de opzet - individuele 
bijdragen - maakt dat geen totaalbeeld wordt verkregen. En juist daaraan 
is zo'n behoefte in onze kring. 

Met het team, dat hier aan het werk gezet is, zou door intensieve 
samenwerking zulk een totaalbeeld kunnen zijn verkregen. Het is echter 
duidelijk, dat dit meer tijd en kosten zou hebben gevergd, dan de mede
werkers en het Verbond zich konden veroo,rloven. Daarom zijn we dank-

1) 'De weg naaf' vrijheid, Rapport van de Plancommissie van de Partij van de 
Arbeid, Amsterdam 1951. , 

2) Wenkend Perspectief, Studie over de inkomens- en vermogensverdeling. Uitgave 
N.V.V., Amsterdam 1957. 
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baar voor wat ons thans bij deze opzet in deze bundel is geschonken, 
al blijft het wat spijtig dat er slechts terreinafbakening en geen integratie 
van de verschillende studies heeft plaats gevonden. 

Professor Van Stempvoort heeft dit zeer wel ingezien. Hij schrijft in 
zijn opstel De ondernemer in de christelijke e'thiek,' "Idealiter zou de 
onderzoeker in dezen niet alleen zijn Bijbel moeten kennen, maar ook 
een zo volledig mogelijk inzicht in de huidige situatie van de midden
twintigste-eeuwse ondernemer moeten bezitten, om daarna het door hem 
uit de Schrift gevonden principe te kunnen toepassen." Teamwerk is 
hier onmisbaar. 

Professor Van Stempvoort ziet de ondernemer allereerst als leider en 
gaat na wat de christelijke ethiek voor deze leiding betekent. 

Professor Schippers behandelt Karakter en betekenis van de christelijk
sociale organisaties. Na een korte situatie-schets volgt een pleidooi voor 
de keuze voor christelijke organisatie (in vrijheid en niet gedicteerd door 
de Kerk) en een beschouwing over de "verzuiling". In zijn voorzichtige 
betoogtrant toont prof. Schippers, dat hij, voorstander van de christelijke 
organisatie, juist daarom oog heeft voor de gevaren die haar bedreigen. 

De bijdrage van professor Van der Kooy Oude en nieuwe gedachten 
over de ondernemer is van geheel andere aard. Prof. Van der Kooy 
beperkt zich niet tot beschouwingen over en typering van de ondernemer, 
maar spreekt ook enkele gedachten uit over de gewenste spreiding der 
verschillende ondernemers-typen in de economie. 

Eigenaars/ondernemers die het om de rentabiliteit van het kapitaal 
te doen is; eigenaars/ondernemers die de onderneming met name be
schouwen als een terrein tot ontplooiing van hun ondernemerscapaciteiten ; 
en ondernemers/niet-eigenaars, die het belang van hun arbeiders zeker 
niet lager aanslaan dan dat van de kapitaalverschaffers. Overweegt het 
eerste type, dan worden de tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid toe
gespitst, de inkomensverdeling verslechterd, en de technologische voor
uitgang geremd. Overwegen de grote concerns dan worden deze gebreken 
wellicht vermeden, maar worden belangrijke produktiefactoren aan de 
invloed der prijsvorming onttrokken; de kansen op zelfstandige activiteit 
en op vrije ontplooiing van initiatief door velen verminderen en dan ont
staat het probleem der vergeten groepen, de macht van de overheid wordt 
uitgebreid, enz. Verregaande concentratie in het bedrijfsleven moet worden 
bedwongen. Een belangwekkende gedachtengang, die het overwegen zeker 
waard is! 

Het onderwerp De moderne productiewijze is bij professor Van Riessen 
uiteraard in goede handen. 

In de bijdrage van H. G. Heij over De plaats van de arbeider in de 
onderneming valt de zeer positieve houding ten opzichte van ondernemings
raad en vakbeweging op. 

De beschouwing van mr. Van der Graaf over De ondernemer en de 
human relations getuigt van iets meer theoretische bezinning. 

Wat weten we van de ondernemer? heeft dr. Kuiper zich afgevraagd. 
Schamel acht hij de sociologische kennis van de ondernemer. Hij stelt 
aan het eind van zijn interessant opstel een voorzichtige vraag. Is de 
christen"Ündernemer niet te exclusief gericht op economische bedrijvig
heid? Hoe staat het met zijn belangstelling voor gezin, school en maat
schappelijke organisaties? 
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Professor Borst tekent nog eens de twee lijnen in de ontwikkeling der 
bedrijfsorganisatie: de machtslijn en de gezindheidslijn. De eerste loopt 
vast, de tweede biedt uitzicht. Schrijver gaat na welke correcties de 
"gezindheidslijn" in de p.b.o. nodig maakt. 

Met bijzonder veel genoegen heb ik de bijdrage van professor dr. Koyck 
gelezen Machtsvorming en mededinging. Pmfessor Koyck schetst de ont
wikkeling der machtsposities en het verval der concurrentie en gaat ver
volgens in op de oplossingen die neo-liberalisme en SQcialisme ons bieden. 
Het neo-liberalisme onderschat. de moeilijkheden die zich zullen voor
doen bij het herstel van de vrije mededinging "op enorme wijze". Socia
lisatie van machtsposities is in vele gevallen ondoelmatig. Daarbij komen 
nog de bezwaren van machtsconcentratie bij de overheid. Tegenover deze 
beide min of meer dogmatische oplossingen stelt prof. Koyck, wat hij 
noemt, een realistische benadering. Ook bij het monopolie blijft er nog 
concurrentie substitutie-artikelen, kwaliteitsconcurrentie, technische ver
nieuwing, enz.). Machtsconcentraties kunnen bovendien voordelen hebben. 
Ten slotte wordt gewezen op de mogelijkheden van een kartel- en mono
poliebeleid, dat de concurrentie kan stimuleren. De enige afdoende begren
zi.ng der macht (zowel van particulieren als van de staat) is de verant
woordelijkheid tegenover God en de naaste. 

Ook de bijdrage van drs. J. W. de Pous staat op een zeer hoog niveau. 
Eerlijk gezegd belooft de titel Een aanvaardbare inkomensverdeling meer 
dan het artikel geeft. Het betoog loopt immers uit op een mijns inziens 
voortreffelijke kritiek op het N.V.V.-rapport Het Wenkend Perspectief, 
terwijl de positieve conclusies betrekkelijk vaag blijven en om nadere uit
werking vragen. 

G. A. Kieft schrijft over Belastingen en maatschappijstructuur. Zijn 
artikel is van een zekere oppervlakkigheid niet vrij te pleiten. De stelling 
dat "het fiscale instrument geen doel in zichzelf is" verdient nauwelijks 
de cursivering en nog minder de betiteling als "uitgangspunt" voor de 
beoordeling der belastingheffing. De befaamde stelling van C. Clark, dat, 
wanneer de overheid op 25 % van het nationale inkomen beslag legt, 
inflatie dl'eigt, wordt zonder kwalificatie overgenomen. De stelling dat 
"het resterend bedrag van het individu zodanig moet zijn, dat bij alle lagen 
van de bevolking de bestaande levensstandaard van vóór de heffing door 
de belastingen evenredig wordt terugged1'Ongen", zegt niets. Wat is in dit 
verband "evenredig"? Een gelijk percentage nominaal of moet men uit
gaan van de bevrediging die het inkomen geeft? 

Uit de bijdrage van mr. dr. Van Bruggen blijkt weer eens hoe moeilijk 
het is iets nieuws te zeggen over Maatschappelijke zekerheid en sociale 
verzekering, een moeilijkheid waarmee mr. J. Meijnen in Internationale 
economische betrekkingen ook wel gezeten zal hebben. 

Het artikel van prof. mr. De Gaay Fortman over HulP aan minder 
ontwikkelde gebieden is bijzonder instructief. Fijn, dat dit onderwerp in 
deze bundel aangesneden is. 

In een slotartikel schetst prof. dr. W. J. Wieringa in het kort de ge
schiedenis van het Verbond. 

Een bespreking als deze moet noodzakelijkerwijs over de verschillende 
bijdragen afzonderlijk zó kort zijn, dat slechts enkele opmerkingen konden 
worden gemaakt. Ik hoop echter door deze opmerkingen belangstelling ge-
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wekt te hebben voor deze bundel, waarmee het Verbond van Protestants
Christelijke Werkgevers in Nederland èn de christelijk-sociale beweging 
èn de christelijke politiek ten zeerste aan zich verplicht heeft. 

DR. W. ALBEDA 

DR. TH. B. C. MULDER S.J., Loonvorming in Overleg. 
Gedragingen van het georganiseerde bedrijfsleven in 
Nederland na de tweede wereldoorlog. Van Gorcum 
en Comp. N.V., Assen 1956. Prijs f 8.25. 

Reeds meer dan twee jaar wacht deze geschiedenis van de na-oorlogse 
loonpolitiek in Nederland op aankondiging en beoordeling. T é lang, helaas! 

De hooggeleerde schrijver - Mulder was reeds sedert 1950 hoogleraar 
aan, en is sedert 1956 rector van het filosoficum der paters Jezuïeten te 
Nijmegen - moge zich, gelijk óók de recensent, troosten met de gedachte 
dat het vraagstuk van de toekomstige loonpolitiek, tot welks oplossing 
zijn dissertatie mede een bijdrage beoogde te leveren, en daarmee de disser
tatie zelf, ook vandaag nog volop actueel is. 

Het bij de inmiddels met het predicaat koninklijk geëerde uitgever 
Van Gorcum te Assen verschenen, en door deze - wij zijn niet anders 
gewend - uitnemend verzorgde boek, houdt zich bezig met het proces 
van de loonvorming in Nederland sedert de laatste wereldoorlog. 

Achtergrond van deze studie is de sedert 1945 ook in ons land bestaande 
situatie van volledige of nagenoeg volledige werkgelegenheid en het daaruit 
voortvloeiende gevaar, dat de lonen té gemakkelijk tot een sociaal-econo
misch niet verantwoord peil worden opgevoerd. 

Dit gevaar kan naar het oordeel van de schrijver alleen worden voor
komen door een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leiders 
der vakbeweging. Het doel van deze studie was daarom, na te gaan in 
hoeverre, blijkens de ervaringen der praktijk, bij het streven naar sociaal
economisch verantwoorde lonen, op de medewerking van 'het georgani
seerde bedrijfsleven mag worden gerekend. 

N a een betrekkelijk korte uiteenzetting over deze achtergronden en 
doeleinden, bieden de hoofdstukken twee en drie - die tezamen ruim een 
derde deel van het boek beslaan - een uitvoerige en, voorzover wij konden 
nagaan, veelszins accurate beschrijving van het systeem van loonvorming 
dat in de jaren tussen 1945 en 1955 te onzent, op centraal niveau én in 
de afzonderlijke bedrijfstakken en ondernemingen, gebruikelijk was. 
Natuurlijk kan men twisten over de vraag, of de door de auteur uitvoerig 
beschreven loonronden van september 1950 en maart 1951 wel ten volle 
representatief zijn voor de in deze jaren op het terrein der loonvorming 
tussen overheid en bedrijfsleven bestaande verhoudingen. Zakelijke onjuist
heden echter troffen wij nauwelijks aan, slechts een enkele onnauwkeurig
heid. Zo gaat de bevoegdheid van het College van Rijksbemiddelaars om 
zelf lonen vast te stellen (blz. 14) niet terug op een besluit van de opper
bevelhebber van land- en zeemacht d.d. 24 mei 1940, maar op een verorde
ning van de rijkscommissaris d.d. 28 november 1940, en is de aanduiding 
(blz. 63) "vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers" voor het 
optreden van slechts een tweetal, door niemand gemachtigde "illegalen" 
bepaald een eufemisme. 
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In het volgende hoofdstuk worden dan de naar het oordeel van de auteur 
voor het zojuist uitvoerig beschreven systeem van loonvorming meest 
relevante factoren naar voren gehaald, en aan een nader onderzoek onder
worpen. De aandacht van de lezer wordt daarbij vooral gericht op het 
streven van werkgevers en werknemers om tot rechtvaardige - Mulder 
spreekt bij voorkeur van redelijke - lonen te komen, op de aanwezigheid 
van gezond verstand - bij Mulder als "sociale volwassenheid" aange
duid - bij de leiders der vakorganisaties, op het bestaan van min of meer 
permanente organen van overleg en samenwerking, en op het bemiddelend 
en in laatste instantie beslissend optreden van de centrale overheid. 

Uit deze analyse wordt duidelijk, dat de auteur deze laatste institutionele 
factoren voor de loonvorming van meer betekenis oordeelt dan de indivi
duele en gezamenlijke bezinning op de bij de loonvaststelling in acht te 
nemen normen, waaraan hij "slechts een beperkte mate van bruikbaarheid" 
(blz. 105) meent te kunnen toekennen. Het wordt daarnaast duidelijk, dat 
de auteur coördinatie in de loonvorming een onmisbare voorwaarde acht 
voor het totstandkomen van redelijke lonen, en dat hij in ieder stelsel van 
gecoördineerde loonvorming een instantie noodzakelijk acht (blz. 126), "die 
het laatste woord kan spreken". 

Opvallend is in deze analyse, dat Mulder blijkbaar maar twee - beide 
aan de inkomenskant van het loon gelegen - fundamentele beginselen 
van loonpolitiek kent, te weten het behoeftebeginsel en het prestatiebeginsel. 
Een duidelijke notie van de - aan de kostenzijde van het loon gelegen -
economische functie van het loon als norm bij de loonvaststelling ontbreekt. 
Dit moge, waar deze norm in de door de auteur beschreven periode (te) 
weinig op de voorgrond trad, begrijpelijk zijn, verschoonbaar is het, voor 
wie zich kritisch tegenover de werkelijkheid stelt, nauwelijks. 

Daardoor ontbreekt in deze analyse, en óók in de verdere uiteenzettingen 
van de auteur een voor de - individuele - loonvaststelling zeer wezen
lijk element, en verdwijnt het voor de problematiek der loonvorming zo 
belangrijke verschil tussen loonvloer (gefixeerde minimum lonen) en loon
peil (werkelijk betaalde lonen) volledig achter de horizon. 

N a deze analyse van het proces der loonvorming in verleden en heden 
tracht Mulder daaruit, in hoofdstuk V van zijn boek, enkele conclusies 
voor de toekomst te trekken. Daarbij besteedt hij met name aandacht aan 
de positie van de publiekrechtelijke organen van het bedrijfsleven, en aan 
de mogelijkheden van een vrijere loonvorming. 

Wat het eerste probleem betreft, wijst Mulder op de terughoudendheid 
bij werkgevers en werknemers, om de C.A.O. te vervangen door een loon
verordening van het bedrijfschap. Als voornaamste oorzaak daarvan noemt 
hij de vrees om overstemd te worden. Wij zouden haast zeggen: was het 
maar waar! Naar ons oordeel zijn hier belangrijker zaken in het geding, 
met name de vraag, in hoeverre bij de vaststelling van loonverordeningen 
door bedrijfschappen - anders dan als fixering van bij individuele arbeids
overeenkomsten in acht te nemen minima - de verantwoordelijkheid van 
de bedrijfsgenoten voor hun lonen en andere arbeidsvoorwaarden nog tot 
haar recht kan komen. 

Bij de bespreking van de mogelijkheden ener vrijere loonvorming besteedt 
Mulder uitvoerig aandacht aan de bekende rapporten van de Stichting van 
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de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad. Mulder schaart zich daarbij 
duidelijk (blz. 146) onder hen die menen, dat bij een politiek van volledig 
emplooi de centrale overheid "de eindverantwoordelijkheid moet dragen 
voor de bepaling van het loonpeil( !)" en daarbij niet kan volstaan met 
repressief toezicht op een door anderen te voeren beleid. 

In het laatste hoofdstuk tenslotte wijdt de auteur, zijn analyse met die 
van Pen confronterend, nog een beschouwing aan de verdere ontwikkeling 
van de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers op het terrein der 
loonvorming. Mulder meent dat Pen's theorie, waarbij de collectieve loon
vorming voornamelijk als een machtsprobleem wordt gezien, voor N eder
land nauwelijks actueel is, omdat de daaraan als vooronderstelling ten 
grondslag liggende conflictsituatie steeds minder voorkomt. De verklaring 
van deze ontwikkeling ziet de auteur in een groeiende bewustwording der 
ondernemers voor hun sociale verantwoordelijkheid, en in de voortgaande 
ontwikkeling der arbeidersvakbeweging van strijdorganisatie tot drager 
van medeverantwoordelijkheid voor 's lands welvaart. 

Werkgevers en werknemers zijn daarom steeds meer op onderlinge 
samenwerking aangewezen. De voltooiing van deze ontwikkeling, aldus de 
auteur, is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Wij hebben tegen Mulder's boek - wij deden dat reeds blijken - wel 
enige bedenkingen. De kern daarvan is, dat de auteur bij zijn analyse van 
het proces der loonvorming, een van de voor dit proces meest wezenlijke 
elementen - te weten dat van de vaststelling der individuele lonen en de 
daarbij te hanteren normen - buiten beschouwing heeft gelaten. 

Alle andere bezwaren hangen daarmee samen. 
Als gevolg van deze opzet worden in het boek loonvloer (gefixeerde 

minimumlonen) en loonpeil (werkelijk betaalde lonen) onvoldoende onder
scheiden, wordt alle aandacht eenzijdig gericht op de coördinerende compo
nenten in het proces der loonvorming, en wordt de verantwoordelijkheid 
van de centrale overheid in dit proces sterk overtrokken. Mede daardoor 
is in het boek de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werk
nemers geheel, die van hun organisaties goeddeels achter de horizon ver
dwenen. 

Het is voor ons dan 'Ook niet toevallig, dat Mulder de betekenis van de 
rentabiliteit der individuele onderneming als norm bij de loonvorming 
nauwelijks een beschouwing waard acht. Het is voor ons evenmin toevallig 
dat de auteur, wanneer hij schrijft over plaats en taak van het georgani
seerde bedrijfsleven in het proces der loonvorming, alle aandacht concen
treert op de centrale organisaties en de centrale organen. Ook zijn beschou
wingen over de vrijere loonvorming hangen o. i. met dit uitgangspunt 
samen. 

Voor de door de auteur geleverde arbeid hebben wij niettemin zeer veel 
waardering. Ook daaraan willen wij uiting geven. 

Mulder's geschiedenis van de loonvorming in Nederland tussen 1945 
en 1955 munt uit door grote helderheid, zijn analyse daarvan stelt met 
name de institutionele aspecten dezer geschiedenis duidelijk in het licht. 
Zijn blik vooruit tenslotte verdient de aandacht van allen, die het vraag
stuk der loonpolitiek ter harte gaat. 

DR. G. J. STAPELKAMP 
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Denkers van deze tijd, deel III, door DR. E. J. KRAAN, DR. 
S. U. ZUIDEMA, DR. F. DE Roos en D. W. ORMEL. 
Uitgegeven door T. Wever, Franeker, in opdracht van 
de Christelijk-nationale bibliotheek. Prijs geb. f 10.-, 
voor C.N.B.-Ieden f 7.-. 

Het is niet verwonderlijk, dat na de filosofen thans ook economen en 
sociale hervormers een plaatsje krijgen in de reeks Denkers van deze tijd. 
Immers gaan deze "filosofen van het dagelijks brood" in steeds grotere 
mate het leven beïnvloeden. 

Wèl is het de moeite waard even na te denken over de keuze van de 
figuren: Marx, Schumpeter, Sorel, Keynes en Röpke. 

Ten aanzien van Marx kan men zich de vraag stellen of hij een "denker 
van deze tijd" is. Deze vraag heeft de eindredacteur, prof. Zuiderna, zich 
blijkens zijn voorwoord ook gesteld. "Zonder Marx en zijn denken blijft 
ons de toegang tot deze tijd en tot z'n denkers afgesloten". 

Akkoord. Maar de vraag rijst dan toch of voldoende aandacht kan 
worden besteed aan de wegen waarlangs en de schrijvers via wie Marx 
onze tijd heeft beïnvloed. Deze belangrijke zaak wordt in de bijdrage over 
Marx afgemaakt in een drietal bladzijden. Men mag de schrijver van 
deze bijdrage dit niet verwijten, maar de plaats van het artikel in een 
bundel over Denkers van deze tijd wordt daarmee wat problematisch. 

Dat Schumpeter een plaats krijgt in deze bundel is aanvaardbaar, al 
moet worden betwijfeld, of hij representatief is voor de hedendaagse 
socialistische economen. 

Met evenveel of zelfs meer recht had men, met het oog op zijn uit
zonderlijke betekenis voor Nederland, een bijdrage over Tinbergen op 
kunnen nemen. 

Keynes komt zijn plaatsje stellig toe, maar of Röpke voldoende betekenis 
heeft om in een kwartet economen een beeld te geven van de "sociaal
economische problematiek van deze tijd" moet betwijfeld worden. Waren 
bijvoorbeeld Hayeck, Von Mises of Eucken niet belangrijker schrijvers? 

En Sorel? Het artikel van prof. Van Riessen heeft mij niet overtuigd 
van de noodzaak om over deze typische negentiende-eeuwer in dit boek 
een bijdrage op te nemen. 

Thans enkele opmerkingen over de afzonderlijke bijdragen. In het opstel 
van dr. Kraan vinden we een beknopte, maar zeer heldere bespreking van 
Marx' gedachten als econoom, als filosoof, socioloog en profeet. 

Merkwaardig is het, dat prof. Zuidema zijn gehele (interessante) be
schouwing over Joseph Schumpeter baseert op één werk van deze toch 
zeer vruchtbare schrijver nI. Capitalism, socialism and democracy. Toe
gegeven kan worden, dat juist dit werk de "general reader" aangesproken 
heeft. Maar de mogelijkheid om Schumpeter met Keynes te vergelijken, 
waartoe zijn Bu,siness Cycles gelegenheid te over geeft, komt zodoende in 
't geheel niet aan de orde. Zijn belangrijke dogmenhistorische arbeid, zijn 
betekenis voor de ontwikkeling der econometrie, zijn visie op de onder
nemersfunctie, op de conjunctuur, het wordt alles aan de lezer onthouden. 
Ook een levensbeschrijving of althans een aanduiding van zijn levensloop 
ontbreekt. Slechts wordt vermeld dat hij laatstelijk hoogleraar was aan de 
Harvard Universiteit. Tenminste ware het toch de moeite waard te ver-
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melden, dat hij voordien in Bonn doceerde, en reeds vóór Hitler aan de 
macht kwam inzag, dat Duitsland onveilig terrein voor hem zou worden, 
en na een kort verblijf in ons land naar Amerika uitweek. 

Ik zei reeds, dat een beschouwing over Sore1 mijns inziens niet thuis 
hoort in een werk over denkers van deze tijd. Zou Sore1 überhaupt nog 
gelezen worden? Hoogstens heeft men eens een blik geslagen in zijn 
Reflexions sur la violence om het eens gezien te hebben. Dit doet uiteraard 
niets af aan het feit, dat prof. Van Riessen een boeiende beschouwing 
levert, waarin Sore1 duidelijk in zijn tijd getekend wordt. 

Van heel andere aardt dan de beide voorgaande is de bijdrage van prof. 
De Roos over J. M. Keynes. Keynes wordt ons getekend als de econoom, 
die voor de ontwikkeling der economische theorie en vooral voor de 
praktische economische politiek een enorme betekenis heeft gehad en nog 
heeft. Prof. De Roos geeft een uitnemende samenvatting van Keynes' 
ideeën; al mag de vraag gesteld worden of hij zich in voldoende mate voor 
ogen gesteld heeft, dat dit boek niet voor eerste-jaars studenten in de 
economie, maar voor "leken" geschreven is. De ervaring moge leren, dat 
grafieken een betoog verhelderen, de ervaring leert evenzeer, dat de, in 
economie slechts matig geïnteresseerde, lezer ervan schrikt. Jammer is het, 
dat prof. De Roos geen melding maakt van Keynes' Essays im biografy, 
waarin hij zich doet kennen als een knap biograaf van een viertal econo
men, waaronder Malthus en Marshall. Een beschouwing over Keynes' 
staats- en maatschappij opvatting vanuit de principiële visie van de schrij
ver missen wij slechts node in dit opstel. 

Dr. W. Röpke, waaraan D.W. Ormel een opsteld wijdt, vertegenwoor
digt het protest tegen de collectiveringsdreiging van deze tijd. Het ware 
overigens interessant geweest, juist in deze bundel wat meer in te gaan 
op Röpkes lang niet malse beoordeling van Keynes. Een beoordeling, die 
mijn inziens niet altijd binnen de perken gebleven is van wat oorbaar is. 

Jammer is het ook, dat de schrijver niet een poging doet, tegenover 
Röpkes liberalisme stelling te nemen vanuit het antirevolutionaire, of zo 
men wil christelijk-sociale denken. Men krijgt zodoende de indruk dat 
hij geheel met Röpke meegaat, iets wat wij ons moeilijk kunnen voor
stellen. 

In zijn geheel laat de bundel een gevoel van onbevredigdheid achter. 
Hoe goed de afzonderlijke bijdragen zich ook laten lezen, de selectie der 
behandelde personen kan ik niet bewonderen, terwijl niet alle bijdragen 
beantwoorden aan de bedoeling, die in het voorwoord naar voren komt. 

DR. W. ALBEDA 
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Wat is volledige werkgelegenheid? 
Wij zullen ons in dit artikel met name bezighouden met enkele vragen 

waarvoor de toestand van volledige werkgelegenheid, zoals we die na de 
oorlog in Nederland hebben leren kennen, ons stelt. 

Wat verstaan wij nu onder volledige werkgelegenheid? Het lijkt wat 
kinderachtig er de nadruk op te leggen, dat het hebben van werkgelegen
heid niet hetzelfde is, als het hebben van een baan. Werkgelegenheid ver
onderstelt het hebben van een nuttige bezigheid. Wanneer iemand wel bij 
een werkgever in dienst is en daarvoor een loon ontvangt, maar er geen 
werk voor hem is, is hij geen te werk gestelde, maar een "verborgen" 
werkloze. 

Volledige werkgelegenheid houdt, zoals langzamerhand wel gemeengoed 
is, niet in, dat er in het geheel geen werkloosheid is. Men kan verschillende 
voorwaarden noemen, die vervuld moeten zijn, wanneer men van volledige 
werkgelegenheid kan spreken. Zo wordt wel gesteld, dat volledige werk
gelegenheid er dan is, wanneer geen werknemers, die bereid zijn om te 
werken, langer dan bijvoorbeeld drie of vier maanden zonder werk zijn. 
Ook is het zeer gangbaar van volledige werkgelegenheid te spreken, wan
neer het aantal werklozen in het algemeen de twee à drie procent niet 
overschrijdt. Het is van belang er hierbij op te wijzen, dat alleen maar 
zien naar het gemiddelde onvoldoende is. Bij een gemiddelde van drie 
procent is het denkbaar, dat dit percentage zo onregelmatig gespreid is 
over de verschillende bedrijfstakken of gebieden, dat er hier en daar toch 
wel vrij hoge werkloosheidscijfers voorkomen. 

Volledige werkgelegenheid veronderstelt ten slotte dat de werkgelegen
heid gerealiseerd is bij een redelijk loonpeil. Werkgelegenheid, die voor 
sommige groepen werknemers gekocht moet worden met een onbevredi
gend laag loonpeil, kan ons doelwit niet zijn. 

Wanneer wij in het vervolg over volledige werkgelegenheid spreken, 
hebben wij het oog op een toestand, waarbij voldaan is aan de hierboven 
vermelde voorwaarden. 

Volledige werkgelegenheid wordt ons niet in de schoot geworpen. 
Het is lange tijd in de kringen van staatslieden, bedrijfsmensen en 

economisten gewoonte geweest, aan te nemen dat men erop mocht rekenen, 
dat de volledige werkgelegenheid vanzelf verwezenlijkt wordt, wanneer 
men het bedrijfsleven maar zijn gang laat gaan. Deze vanzelfsprekendheid 
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is er nooit geweest. In de oudheid was het probleem van de werkloosheid 
niet onbekend, terwijl ook de achttiende en de negentiende eeuw wel voor
beelden te zien geven van perioden van werkloosheid. Voor de klassieke 
economen waren deze perioden echter niet meer dan "tijdelijke afwijkin
gen", die snel zouden verdwijnen, wanneer men het "vrije spel" van 
economische krachten zijn gang liet gaan. Pas in de tweede helft van de 
negentiende, en in zeer sterke mate in de twintigste eeuw, gaat de werk
loosheid in die mate alle aandacht opeisen, dat het onmogelijk wordt, dit 
optimisme te handhaven. Daarvoor kreeg de werkloosheid een te ernstig 
karakter. De vrije economie, die omstreeks het derde kwart van de negen
tiende eeuw haar glorietijdperk doormaakte, blijkt in staat te zijn, bij een 
voortdurend stijgende produktiviteit een stormachtig groeiende beroeps
bevolking werk te verschaffen, maar deze ontwikkeling wordt vrij regel
matig onderbroken door perioden van stag.natie en werkloosheid. Met name 
de inzinking, die de wereldconjunctuur in de jaren na 1929 te zien heeft 
gegeven, heeft .ons ervan overtuigd, dat volledige werkgelegenheid ons 
niet in de schoot geworpen wordt, maar dat voor het realiseren hiervan 
voldaan moet zijn aan een aantal voorwaarden, die niet automatisch aan
wezig zijn. In de Nederlandse volkshuishouding is volledige werkgelegen
heid alléén mogelijk, wanneer deze volkshuishouding zich voortdurend 
uitbreidt. Deze expansie is noodzakelijk, ten eerste omdat onze beroeps
bevolking zich ieder jaar uitbreidt en ten tweede doordat daarenboven de 
produktiviteit voortdurend toeneemt. 

Neemt men aan, dat de beroepsbevolking ieder jaar met één procent 
wordt vergroot en de produktiviteit met twee procent stijgt, dan betekent 
dat, dat ieder jaar de totale produktiecapaciteit zal moeten worden ver
groot met rond drie procent om volledige werkgelegenheid te handhaven. 

Om een zo grote uitbreiding van ons produktievolume voortdurend te 
realiseren, moet worden voldaan aan enkele voorwaarden. 

In de eerste plaats moeten de besparingen aanwezig zijn, waaruit deze 
uitbreidingen gefinancierd kunnen worden. In de tweede plaats zal de wil 
aanwezig moeten zijn om bestaande bedrijven uit te breiden en nieuwe 
bedrijven te vestigen. In onze ondernemingsgewijze economie zal men tot 
nieuwe investeringen slechts overgaan, wanneer daarvan winstmogelijk
heden worden verwacht. De visie, die de ondernemers hebben op de winst
kansen, die nieuwe investeringen zullen geven, is daarmede de Achilleshiel 
van de werkgelegenheid. 

Het is duidelijk, dat deze visie bepaald wordt door een menigte van 
economische indices, maar evenzeer en sinds de wereldoorlogen in nog 
sterkere mate door verwachtingen met betrekking tot de toekomstige 
politieke ontwikkeling. Waarschijnlijk is bij deze toekomstverwachtingen 
de politieke ontwikkeling sinds de tweede wereldoorlog de doorslaggevende 
factor geweest in de wereldconjunctuur. Men heeft daarnaast gewezen 
op andere factoren, die onze economie minder conjunctuurgevoelig zouden 
hebben gemaakt: b.v. de uitbreiding van de sociale verzekering, waardoor 
de koopkracht van de bevolking automatisch op peil blijft. 

Voor Nederland is voor de werkgelegenheid de ontwikkeling van de uit
voer van bijzonder grote betekenis. Immers is de industrie voor 40% van 
haar afzet aangewezen op het buitenland. Men kan zeggen, dat de beste 
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werkgelegenheidspolitiek voor Nederland is een politiek van exportbe
vordering. 

Werkgelegenheidspolitiek in de jaren dertig. 
In de grote depressie van de jaren na 1929 is voor het eerst door ver

schillende regeringen een poging gedaan doelbewust in te grijpen in de 
economische ontwikkeling, teneinde daardoor de crisis te bestrijden en 
volledige werkgelegenheid te verkrijgen. Men kan hierbij een tweetal 
hoofdrichtingen onderscheiden. 

Ten eerste waren er regeringen, die de conjunctuur trachtten te be
strijden door deflatoire maatregelen (d. w. z. maatregelen die leiden tot een 
vermindering van de geldhoeveelheid, en daardoor tot algemene prij s
daling). Men zag de oorzaak van de stagnatie dus primair in het hoog 
opgedreven kosten- en opgejaagde prijspeil van de jaren vóór 1929. Met 
name landen als Nederland 1), België, Zwitserland, die in sterke mate voor 
hun afzet van het buitenland afhankelijk zijn, meenden door een verlaging 
van het kosten- en prijspeil de concurrentiepositie op de wereldmarkt te 
kunnen herstellen, en daardoor hun buitenlandse afzet op te voeren. In deze 
landen was men tevens zo zeer overtuigd van de waarde van stabiele inter
nationale monetaire verhoudingen, dat men zich tot het laatst toe bleef 
verzetten tegen een koersaanpassing van de munteenheid, waardoor op 
gemakkelijker wijze hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Door de 
eeuwen heen zien wij, zo werd geredeneerd, de prijzen voortdurend 
stijgen; een stijging, die periodiek onderbroken wordt door prijsdalingen, 
maar die op den duur onmiskenbaar is. Men beschouwde de prijsdaling 
van de jaren na 1929 als een natuurlijke en daarom heilzame reactie, die 
men niet straffeloos zou kunnen omzeilen. Ook de gedachte, dat de grote 
en kleine spaarders van een inflatie de dupe zouden worden, speelde een 
belangrijke rol. Daarbij komt, dat de Duitse inflatie uit het tijdperk kort 
na de eerste wereldoorlog nog te vers in het geheugen lag om niet als 
afschrikwekkend voorbeeld te kunnen gelden. Het afdwingen van een lager 
prijspeil bleek in een moderne volkshuishouding op ontzaglijke moeilijk
heden te stuiten. Eén dezer moeilijkheden was gelegen in het bestaan van 
vakverenigingen, die zich zoveel als in hun vermogen lag, verzetten tegen 
de loonsverlagingen, die hiermede gepaard moesten gaan, en dit te meer, 
omdat de verschillende onderdelen van het huishoudboekje van de gezinnen 
met de door de regering en de werkgevers gewenste loonsverlaging geen 
gelijke tred hielden. Het bleek immers niet eenvoudig te zijn om bijvoor
beeld het huurpeil, als belangrijk onderdeel van het gezinsbudget, te ver
lagen, ook al wist de Nederlandse regering de bouwvakarbeiders, door te 
dreigen met het stopzetten van de werkloosheidssteun, te dwingen loons
verlaging te accepteren. Deze politiek miskent bovendien de betekenis 
van een koopkrachtige bevolking voor de afzet der industrie en voor de 
agrarische sector. En waar de deflatie de gehele wereld in haar greep 
had, kon ook een opleving van de afzet in het buitenland niet gerealiseerd 
worden. 

1) Hiermede wil uiteraard niet gezegd zijn, dat er in Nederland niet méér gedaan 
is ter bestrijding van de massawerkloosheid. Alle maatregelen werden echter over
schaduwd door het deflatoire klimaat. 
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Een andere moeilijkheid, die de voorgaande nog accentueerde, was 
gelegen in de omstandigheid, dat in tal van ondernemingen de lonen 
slechts een betrekkelijk klein deel van de kostprijs bleken te vormen. Een 
verlaging van de lonen kon in zulke ondernemingen slechts een geringe 
prijsverlaging betekenen. De vaste lasten bleken bovendien bij deze poging 
om stagnatie te bestrijden, voortdurend sterker op de ondernemingen te 
gaan drukken. De landen, die deze politiek hebben gevoerd, hebben de 
diepste depressie gekend. Ten slotte mag niet onvermeld blijven hoe de 
regeringen van de verschillende landen trachtten de moeilijkheden van het 
eigen land te verlichten op een wijze die er allereerst toe leidde, de moei
lijkheden in het buitenland te vergroten 2). Juist Nederland, dat lang 
vasthield aan de vrijhandel, werd hiervan de dupe. 

Een andere groep landen, vooropgegaan door Engeland, trachtte zijn 
concurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren door de koers van 
zijn munteenheid in neerwaartse zin te wijzigen. Aanpassing bleek hierdoor 
veel gemakkelijker te zijn dan door de voortgezette binnenlandse deflatie. 
De verlaging van de waarde van het ruilmiddel ten opzichte van het buiten
land betekent, dat men door een kunstgreep zijn prijsniveau voor buiten
landers plotseling verlaagt. Wanneer voorhéén het Engelse pond bijvoor
beeld f 12.- zou zijn waard geweest, maar door de verandering f 10.
zou worden, betekent dit een verlaging van alle Engelse prijzen voor de 
buitenlanders met 20%, maar voor Britten een verhoging van alle buiten
landse prijzen. Engeland kon dus plotseling op de buitenlandse markten 
goederen aanbieden voor minder geld. Hiermee gepaard ging een ver
mindering van de (duurdere) Britse import. Wanneer andere landen echter 
dit voorbeeld gaan volgen wordt het relatieve oordeel van Engeland teniet
gedaan. Het is duidelijk, dat een voortdurend elkaar onderbieden door 
koersaanpassing een soortgelijk effect moet hebben als de deflatie in de 
verschillende landen. De "zwevende koers", die men meer en meer ging 
invoeren in de jaren dertig, kon aan dit gevaar ontkomen, maar dit kon 
slechts geschieden ten koste van de stabiliteit der internationale monetaire 
verhoudingen, waardoor aan de internationale handel grote slagen werden 
toegebracht. 

Een voorbeeld van geslaagde werkloosheidsbestrijding gaf Zweden in 
deze jaren te zien. Men bracht daar de nieuwere inzichten, die zo juist 
op het terrein van de economische wetenschap waren verworven, in prak
tijk. Men aanvaardde daar een veelomvattende, doelbewuste werkgelegen
heids-politiek. Deze politiek kwam neer op het volgende. 

1. Een politiek van werkverschaffing, d. w. z. het uitvoeren van werken 
met meer mensen dan noodzakelijk zou zijn, wanneer gebruik was gemaakt 
van de modernste methoden. 

2. Het uitvoeren van vele openbare werken. Men denke in dit verband 
ook aan de woningbouw. 

3. Het loslaten van het principe, dat de staatsbegroting ieder jaar zou 
moeten sluiten. Wanneer er in het particuliere bedrijfsleven een neiging is 

2) Men zie in dit verband: prof. dr. A. F. C. Keesing, De conjuncturele ontwikke
ling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek, 1918-1939, 
blz. 102 (in de bundel: De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen, 
Utrecht, 1952). 
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om zijn geld in kas te houden, waardoor stagnatie in de afzetten d~eigt, 
kan de overheid op deze wijze voor consumptie zorgen. Een begrotmgs
tekort betekent immers, dat van de zijde van de overheid een geldver
meerderende invloed op de economie als een geheel wordt uitgeoefend. 
Door in een tijd van hoogconjunctuur met overschotten op de begroting 
te werken, zou men op deze wijze kunnen bijdragen tot een stabilisatie 
van de conjunctuur. 

Dat op deze wijze iets viel te bereiken, blijkt uit de volgende werkloos
heidscijfers: 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1936 
1938 

10.000 werklozen 
14.000 
47.000 

114.000 
165.000 
36.000 
16.000 

" 
" 
" 
" 
" 
" Hierbij mag uiteraard niet vergeten worden, dat de omstandigheden in 

ieder land verschillend zijn. Wat in het ene land te bereiken valt, behoeft 
daarom in het andere land niet zonder meer mogelijk te zijn 3). Het grote 
succes van de werkgelegenheidspolitiek in Zweden is ongetwijfeld mede 
be'invloed door Hitlers vraag naar wapens; een factor die andere landen 
moesten ontberen, terwijl zij er juist onder leden, dat Hitier geen boter, 
maar kanonnen wenste. 

Wij, kunnen uit deze gang van zaken de les trekken, dat deflatie een 
ongeschikt middel is om de werkgelegenheid te vergroten. En niet alleen 
een ongeschikt middel, maar ook in sterke mate een schadelijk middel. 
Deflatie vergroot het gewicht van de schuldenlast van personen en onder
nemingen. Deflatie leidt tot een herverdeling der inkomsten ten koste van 
de actieve groepen der maatschappij, ondernemers en werknemers, en ten 
voordele van de passieve gmepen: rentetrekkers, huiseigenaars enz. Daarbij 
komt nog, dat een deflatiepolitiek moeilijk is door te voeren zonder dat er 
een botsing komt tussen regering en vakbeweging. De vakbeweging kan 
een politiek van voortgaande loonsverlaging onmogelijk steunen. Wij heb
ben dan ook in de crisisjaren in Nederland voorbeelden gezien van dwang, 
door de regering uitgeoefend op de vakverenigingen om loonsverlagingen 
te accepteren. 

De praktijk der volledige werkgelegenheid. 
In verschillende landen heeft men, na de tweede wereldoorlog, de nieuwe 

inzichten inzake de volledige werkgelegenheid in praktijk willen brengen. 
Afgezien van de vraag, of de voorwaarden voor het in toepassing brengen 
van deze theorie vervuld waren, moet erop gewezen worden, dat men 
vaak gemeend heeft, dat volledige werkgelegenheid het gemakkelijkst zou 
kunnen worden bereikt door het maken van een lichte inflatie. Onder 

3) Zie over de toepasbaarheid van dit systeem voor een klein land als Nederland : 
]. Pen, Trekken en duwen in de conjunctuurpolitiek, Leiden, 1957. 
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inflatie is te verstaan een uitbreiding van de geldcirculatie, die een op
waartse druk op het prijsniveau uitoefent. 

Het is in dit verband goed te constateren, dat een inflatie in principe 
tweeërlei oorsprong kan hebben. In de eerste plaats is het mogelijk, dat 
de oorzaken van de inflatie met name te zoeken zijn aan de geldzijde. Over
matige geldschepping van de zijde van de overheid kan - en dit is veel
vuldig het geval - de eerste oorzaak vormen tot het in gang zetten der 
inflatie. 

In de tweede plaats komt het voor, dat de inflatie veroorzaakt wordt, 
door een opdrijving van de prijzen "van binnen uit", doordat verschillende 
kosten-categorieën, met name loonkosten en sociale voorzieningen, sterker 
worden opgedreven dan de stijging der produktiviteit toelaat. Men kan dan 
in het midden laten of de primaire oorzaak ligt aan de zijde der prijzen, 
die niet evenredig met de stijgende produktiviteit worden verlaagd, waar
door de loonstijging als het ware wordt uitgelokt, dan wel aan de zijde der 
lonen. In dit geval is de stijgende geldhoeveelheid slechts het voldoen 
aan de vergrote geldbehoefte ten gevolge van het hogere prijspeil. Niet 
voldoen aan deze grotere behoefte, zou het creëren van werkloosheid 
betekenen. 

Het verzekeren van volledige werkgelegenheid door het maken van een 
lichte inflatie 4) betekent dus hetzij het opzettelijk verwekken van een 
te grote geldcirculatie vanuit de monetaire sfeer, hetzij een voortdurende 
opdrijving van het loon- en prijspeil. In de Verenigde Staten vindt men 
de stelling nogal eens verdedigd, dat een lichte inflatie zodoende de prijs 
is, die voor volledige werkgelegenheid moet worden betaald. 

Welke de gevolgen voor de vrije vakverenigingen op den duur zijn van 
een werkgelegenheidspolitiek, gebaseerd op het creëren van een voort
durende inflatiedruk, is nergens duidelijker aan het licht gekomen dan in 
het Duitsland van Hitler. Het nationaal-socialistische Duitsland kon geen 
vrije vakverenigingen tolereren, omdat het bestaan van vrije vakorgani
saties moeilijk te verenigen is met een politiek gericht op het handhaven 
van inflatoire druk. Wil men namelijk voorkomen, dat de inflatie geheel 
uit de hand loopt, dan zal men daarnaast een politiek van prijsbeheersing, 
krediet- en investeringsbeperking, loonbeheersing en een in vrijwel alle 
opzichten strikt geleide economie moeten aanvaarden. 

Het lijkt ons goed, juist nu te wijzen op de grote gevaren, die deze stand 
van zaken op den duur moet hebben voor de toekomst van onze vrije 
samenleving. 

Zowel in het Duitsland van vóór 1940 als in de meeste landen van West
Europa en de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog kennen wij het 
verschijnsel van de langzame maar voortdurende prijsstijging. 

Deze voortdurende prijsstijging sinds de tweede wereldoorlog kan men 
op verschillende wijzen verklaren. Meer dan één oorzaak is dan ook aan 
te wijzen. In het algemeen kan gesteld worden, dat sinds de oorlog in 
vrijwel alle vrije landen de neiging bestaat, dat de besparingen (hoe hoog 
die bijvoorbeeld in Nederland ook mogen zijn) overtroffen worden door 
de ermee te financieren investeringen. Was direct na de oorlog de weder-

4) Zie S. H. Slichter, Thinking Ahead, On the Side of Inflation, Hiarvard Business 
Review, september/oktober 1957, blz. 15 e.v. 
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opbouw als de hoofdschuldige aan te wijzen, ook na de eerste herstel
periode blijven de investeringen zeer hoog. Te verwachten is bovendien, 
dat, kleine inzinkingen in de investeringsactiviteit daargelaten, dit proces 
voortgaat. Men hoeft slechts te denken aan de grote investeringsbehoefte 
in verband met de automatisering, de overschakeling op kernenergie, het 
deltaplan, het onderwijs, enz. Daarbij komt, dat ook de meer consumptieve 
bestedingen voortdurend zeer hoog liggen door de bewapening, de steeds 
verdergaande geperfectioneerde sociale voorzieningen, huurverhogingen 
met looncompensatie, enz. 

Ook wanneer de volledige werkgelegenheid gehandhaafd wordt door 
niet-inflatoire middelen, moet men zich realiseren, dat de geringe werk
loosheid in het gehele economische leven de vakorganisaties een ongekende 
machtspositie schenkt tegenover de werkgevers. 

Er zijn schrijvers, die er vanuit gaan, dat een toestand van volledige 
werkgelegenheid onvermijdelijk aanleiding zal geven tot dermate opge
voerde looneisen, dat een inflatie het gevolg is. De gedachte is in dit ver
band zelfs wel geopperd, onder deze omstandigheden de anti-kartel-wet
geving op de vakverenigingen toe te passen. Anderen hebben voorgesteld 
ernaar te streven, dat er altijd een zekere werkloosheid van 5 à 6% is, 
om te voorkomen, dat de machtspositie der vakverenigingen te groot 
wordt 5). 

Daartegenover staat de mening van hen, die erop wijzen, dat iedere 
inflatie gekenmerkt wordt door een loon-prijsschaal, ook in een economie, 
waarin de arbeiders ongeorganiseerd zijn. En van hen, die van oordeel zijn, 
dat de oorzaak van een inflatoire ontwikkeling onder volledige werkge
legenheid veeleer moet worden toegeschreven aan het onderling wegkopen 
van de arbeiders bij elkaar door de werkgevers 6). 

Hoe het ook zij, men kan niet ontkennen, dat het opdrijven van de 
lonen, doordat de vakverenigingen in onbeperkte mate gebruik maken van 
hun machtspositie, oorzaak zal kunnen zijn van het ontstaan van een 
inflatie. 

Omdat Nederland niet het enige land is, dat gekenmerkt wordt door deze 
permanente inflatoire drang, komen ook uit het buitenland voortdurend 
nieuwe inflatie-impulsen. De opvatting van prof. Witteveen 7), dat wij ons 
bevinden in een periode van opgaande "lange conjunctuur", die geken
merkt wordt door voortdurende kapitaalschaarste, lijkt in dit verband 
zeer aanvaardbaar. 

De voortdurende inflatie. 
Het inflatieproces heeft ernstige economische en sociale gevolgen. 
- Het gevaar bestaat dat de zwakkere economische groepen het onder

spit gaan delven bij de strijd om een redelijk aandeel in het nationale 
inkomen. Met name de gepensioneerden, weduwen en wezen worden hier
van de dupe. 

- Hierdoor wordt voorts het individuele sparen, met name voor de 

5) G. Haberler, in: The impact of the Union, Ed. D. Me. Cord Wright, New 
Vork, 1951. 

6) Gösta Rehn, Trade unions and full employment, in de bundel: Wage policy 
under fult employment. Ed. R. Turney, Londen, 1952. 

7) Conjunctuurtheorie en Conjunctuurpolitiek, Haarlem, 1951. 
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kleine man, voor wie de aandelenmarkt een gesloten boek is en die zich 
dus tegen de gevolgen van de voortdurende geldontwaarding moeilijk kan 
dekken, vrijwel zinloos. Toch kan, economisch gezien, het sparen onder 
de omstandigheden van volledige werkgelegenheid niet gemist worden, 
terwijl anderzijds de waarde van het sparen voor het vormen van enig 
bezit voor de werknemer niet licht te hoog kan worden aangeslagen. 

- Het vormen van pensioenfondsen en van sociale fondsen, die ver
bonden zijn aan bedrijfstak of onderneming, wordt een zeer hachelijke 
zaak in een tijd van langzaam maar zeker stijgende prijzen. Slechts het 
fonds, dat de gehele bevolking bestrijkt en daardoor gebaseerd kan worden 
op een omslagstelsel, biedt dan enige kans van voortbestaan. Al kunnen 
deze fondsen, die het gehele bedrijfsleven of zelfs het gehele volk om
vatten, moeilijk gemist worden, het zou te betreuren zijn, wanneer daar
naast en daarboven niets gedaan zou kunnen worden op het niveau van 
onderneming of bedrijfstak. 

- De beperkende maatregelen, die de regering moet nemen om het 
"op hol slaan" van de inflatie te voorkomen, kunnen leiden tot een ge
ringere efficientie in de bedrijven. Een politiek van prijsbeheersing leidt 
zeer gemakkelijk tot verstarring van de prijsverhoudingen, waardoor de 
verdeling der produktiemiddelen over de verschillende aanwendingen 
minder doelmatig kan worden. Zowel de krediet- als de investerings
beperking zijn, zoals de ervaringen in Zweden (1948) zowel als in Neder
land (1951 en 1957) aantonen, het meest effectief tegen de meest onmis
bare investeringen, met name de woningbouw- en andere overheidsinves
teringen. 

- De voortdurende prijsstijging bemoeilijkt de economische calculatie 
in de bedrijven op kortere zowel als op langere termijn. 

Voor de vakbeweging is de belangrijkste consequentie van een toestand 
van volledige werkgelegenheid gepaard gaande met inflatie, de omstandig
heid, dat op den duur onder deze omstandigheden de overheid ook de 
loonbeheersing ter hand zal gaan nemen. De ervaringen in landen als 
Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Groot-Brittannië tonen 
dit duidelijk aan. In Nederland en de Scandinavische landen ging men 
dan ook over tot het voeren van een geleide loonpolitiek. Terwijl in 
Nederland de laatste zeggenschap bij deze loonpolitiek kwam te berusten 
bij de regering, werd in de Scandinavische landen een tussenoplossing 
gevonden. Met name in Zweden, waar de vakcentrale in samenwerking 
met de werkgeverscentrale de loonvorming cöördineerde, bleek het moge
lijk te zijn, dat de vakbeweging samen met de werkgeverscentralen een 
doelbewuste loonpolitiek voerde, gericht op het voorkomen van inflatie. 
De regering speelt hierbij slechts een ondergeschikte rol. Toch kon in 
Z weden, evenmin als in Denemarken, een te grote loonsverhoging niet 
worden v:oorkomen. 

In Nederland had de loonbeweging tot 1954 slechts het karakter van 
een aanpassing aan de, door buitenlandse invloeden, gestegen prijzen. 
Ook in Zweden speelde de "geïmporteerde inflatie" een belangrijke rol, 
maar het verschil tussen de Zweedse en de Nederlandse ervaringen, 
althans gedurende de Koreaperiode, valt zeer duidelijk ten voordele van 
Nederland uit. 
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Ontwikkeling der lonen in enkele West-Europese landen, 
gedurende de Koreaperiode. 

Jaar 
1950 
1951 
1952 

Ned. 
100 
108 
112 

Belg. 

100 
111 
117 

Frankr. 
100 
128 
148 

Duits!. 
100 
115 
123 

Eng. 

100 
109 
119 

Noorw. Zweden 

100 100 
114 123 
127 143 

Toch kan men niet ontkennen, dat ook onze Nederlandse loonpolitiek 
in sommige gevallen voor zeer grote problemen is komen te staan. Met 
name na 1954 bleek de loonbeweging niet geheel in de hand te houden 
te zijn: toen men zich wilde gaan baseren op de gestegen welvaart, schoot 
men ras over het doel heen. 

Een stelsel van loonbeheersing van overheidswege moge in enkele ge
vallen, namelijk wanneer de economische nood ertoe dwingt tijdelijk een 
inflatoire druk te laten bestaan, zoals b.v. in Nederland het geval was in 
de jaren 1945-1950, tijdelijk recht van bestaan hebben, als permanent 
stelsel is het onaanvaardbaar. Deze loonbeheersing kan een bedreiging van 
de autonomie der vakverenigingen door de staat betekenen, wanneer men 
er niet in slaagt, deze politiek te voeren in nauwe samenwerking tussen 
vakbeweging en overheid, zoals dit in Nederland en in de Scandinavische 
landen het geval was. 

Er moet, wanneer men zich deze gevaren realiseert, de vakverenigingen 
alles aan gelegen zijn, te voorkomen, dat door haar optreden de inflatie 
in gang wordt gezet. De bijdrage, die de vakbeweging kan leveren tot 
het handharuen van volledige werkgelegenheid, zonder inflatie, is gelegen 
in een zekere zelfbeheersing. Wil de vakvereniging voorkomen dat men 
haar zal trachten te regeren, dan zal zij zichzelf moeten beheersen 8). 

Ten slotte moet gewezen worden op het feit, dat in een tijd van vol
ledige werkgelegenheid de produktiviteit in sommige gevallen ernstig 
gevaar kan gaan lopen. Reeds het enkele bestaan van volledige werk
gelegenheid leidt tot enkele verschijnselen, die de produktiviteit ongunstig 
kunnen beïnvloeden. Men kan wijzen op 

- een te groot verloop van arbeidskrachten; 
- verhoogd absenteïsme; 
- meer ongevallen; 
- minder neiging tot scholing; 
- moeilijkheden, welke rijzen bij de recrutering voor sommige be-

roepen (men wendt zich af van zware of bijzonder onaangenaam geoor
deelde arbeid, mijnbouw, bouwvak, politie, enz.). 

In Nederland heeft men getracht het grotere verloop van arbeidskrach
ten, d. w. z. de voortdurende wisseling van beroep, door het Buitenge
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 binnen de perken te houden. 
Over absenteïsme, d. w. z. de afwezigheid voor kortere of langere tijd 
zonder dat van een werkelijke ziekte sprake is, wordt wel geklaagd. Het 
is echter zeer moeilijk, een juist inzicht te krijgen in de juiste omvang 
van dit verschijnsel. 

Om al deze redenen menen wij te mogen stellen, dat een politiek, ge-

8) Voor deze problematiek moge ik verwijzen naar mijn artikel De Nederlandse 
geleide loonpolitiek in dezelfde jaargang van dit tijdschrift, blz. 180. 
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richt op volledige werkgelegenheid door het creëren van een voortdurende 
inflatoire situatie, behoort te worden afgewezen. Ons ideaal, een maat
schappij te scheppen, waarin de mens zijn verantwoordelijkheid ten volle 
kan beleven, komt op deze wijze in gedrang. 

Een alternatief: volledige werkgelegenheid zonder inflatie. 
De realisering van de volledige werkgelegenheid door middel van inflatie 

moge de gemakkelijkste weg zijn; zij is niet de enige. Volledige werk
gelegenheid is een doelwit, waarnaar iedere overheid, wanneer zij getrouw 
is aan haar roeping, zal moeten streven. Inflatie zowel als deflatie zullen 
echter voorkomen moeten worden. 

Er moet ons daarom alles aan gelegen zijn, wegen en middelen te 
vinden, waarlangs de volledige werkgelegenheid kan worden gerealiseerd 
en gehandhaafd, zonder dat dit gepaard gaat met voortdurende inflatie. 

Uitgangspunt zal hierbij uiteraard moeten zijn, dat de staat (de mone
taire autoriteit) op zich neemt het monetaire evenwicht, d. w. z. het nul
punt op de schaal waarop men deflatie en inflatie afleest, te handhaven. 
Dit is een bijzondere zware opdracht, die slechts vervuld kan worden, 
wanneer dit streven zich niet beperkt tot één land, maar wanneer de ver
schillende landen op zich nemen, elk voor zich hiervoor te werken. Het 
is immers zeer goed mogelijk, dat een inflatie "geïmporteerd" wordt door 
een land, dat intern zelf wèl orde op zaken weet te stellen. Het voor
komen van inflatie zowel als van deflatie is een zaak, die internationaal 
overleg vraagt. 

Het lijkt ons goed, op deze plaats nader in te gaan op de mogelijkheden, 
die er zijn om op deze voorwaarden een politiek van volledige werkge
legenheid door te voeren. 

De politiek, gericht op het realiseren van volledige werkgelegenheid, 
moet niet een opzichzelf staand streven van de regering zijn. Deze politiek 
moet een onderdeel zijn van de economische politiek en dus voldoen aan 
de eisen, die men aan economische politiek in het algemeen mag stellen. 

De economische politiek van de overheid moet er onzes inziens op ge
richt zijn, het bedrijfsleven ertoe in staat te stellen en zonodig ertoe te 
stimuleren, dat het een zo groot mogelijke produktie bereikt, op ten op
zichte van het buitenland zo rendabel mogelijke basis. 

Het is duidelijk, dat volledige werkgelegenheid niet zelf uitgangspunt 
kan zijn voor de economische politiek van de staat, maar veeleer hieruit 
moet voortvloeien. In laatste instantie draait de industrie niet om werk 
te verschaffen, maar om de welvaart te vergroten. Het laatste omvat niet 
-alleen het eerste, maar daarboven nog veel meer. 

Uitgangspunt van de economische politiek zij in het algemeen het 
scheppen van de voorwaarden voor en de stimulansen tot een gezonde 
expansie. Wanneer dit streven niet tot volledige tewerkstelling leidt, dan 
zal de overheid samen met het bedrijfsleven moeten zoeken naar maat
regelen, waardoor de economische machine een hoger toerental gaat 
maken. Hierbij moet men erop bedacht zijn, dat zodra het niveau van 
volledige werkgelegenheid benaderd wordt, maatregelen van algemene aard 
gevaarlijk kunnen zijn. Zolang de werkloosheidscijfers zich gemiddeld 
op een niveau van bijvoorbeeld 7 à 8% bewegen, zijn algemene maat-
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regelen gericht op het herstel van de expansie gewenst. Als voorbeelden 
kunnen we wijzen op het vormen van een tekort op de staatsbegroting; 
grote uitgaven gericht op openbare investeringen (b.v. woningen, scholen, 
hospitalen, wegen enz.) of op subsidiëring van massaconsumptie (kinder
bijslag, verlaging van de indirecte belastingen, subsidiëring van de eerste 
levensbehoeften) 9). 

Daarnaast wordt gewezen op maatregelen, gericht op de stimulering van 
particuliere investeringen (verlaging van de interestvoet, verlaging van de 
inkomstenbelasting enz. en het aantrekken van buitenlandse bedrijven. 
Ten slotte kan inkomensverschuiving naar lagere inkomensgroepen een 
stimulans vormen voor een opleving in de conjunctuur. Men komt echter 
steeds meer tot de conclusie, dat de omvang van deze verschuiving, wil 
zij effectief zijn, zeer groot zou moeten zijn. 

Het is echter denkbaar, dat het moeilijk is een percentage van 2 à 3% 
werkloosheid te bereiken, doordat er te weinig arbeidsplaatsen in de indus
trie zijn, gegeven haar capaciteit 10). In zo'n geval kan het noodzakelijk 
zijn, een periode van zeer snelle industrialisatie door te maken, gedurende 
welke periode wellicht een onderdrukte inflatie, zoals de oorlogsjaren die 
te zien geven, moeilijk te voorkomen kan zijn. Pas nadat er voldoende 
kapitaal is verschaft, is stabiliteit op een hoger niveau mogelijk. 

Een voorbeeld kan gezien worden in het industrialisatiebeleid in N eder
land in de eerste vijf jaren na de tweede wereldoorlog. Door de grote 
investeringen waren de totale Nederlandse bestedingen groter dan de 
beschikbare middelen. Het tekort op de betalingsbalans, dat hiermede 
onvermijdelijk gepaard ging, kon worden opgevangen door het te gelde 
maken van Nederlandse beleggingen in het buitenland en later door de 
Amerikaanse Marshallhulp. Een vèrgaand overheidsingrijpen was in deze 
jaren noodzakelijk, om een werkelijke "open" inflatie te voorkomen. 

Naarmate de werkloosheidscijfers het "kritische" niveau van gemiddeld 
2 à 3% bereiken, moet men de uiterste voorzichtigheid betrachten met het 
voortzetten van maatregelen van algemene strekking. Met name is het 
van betekenis na te gaan of er zich hier en daar in het economisch leven 
knelpunten voordoen, bijvoorbeeld sectoren, waarin een bijzondere 
schaarste hetzij aan produktiecapaciteit hetzij aan arbeidskrachten of 
grondstoffen bestaat. Zulke knelpunten kunnen immers zeer gemakkelijk 
bronnen van inflatoire ontwikkeling gaan vormen 11). 

Het komt er nu op aan de "wagen midden op de weg te houden". Het 
voortdurend handhaven van inflatoire druk zou alleen maar schadelijk zijn. 
Het gaat er in dit stadium om, iedere opkomende haard van werkloosheid 
nauwkeurig te analyseren, teneinde de aanwijsbare oorzaken met daartoe 
geëigende middelen te bestrijden. 

Wanneer er b.v. gebieden in een land blijken te zijn, waar de werkloos
heidscijfers voortdurend hoog blijven, ondanks het feit dat elders de werk
gelegenheid zich op een redelijk niveau beweegt, dan zal men voor deze 
"achterblijvende" streek bijzondere maatregelen moeten nemen. De oor-

9) Zie M. Kalecki, Three ways to full employment in: Economics of tuil 
employment, Oxfort Institute of economics 1946. 

10) Kalecki, a. W., blz. 43. 
11) Zie Alfred Sauvy, La Prévision Economique, Parijs, 1958, blz. 80 e.v. 



---

li 
i 

1

1., 

" 
, 

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

308 DR. W. ALBEDA - VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID EN MAATSCHAPPIJ 

zaken van het achterblijven moeten worden gevonden. Zijn deze gelegen 
in een gebrekkig verkeerssysteem, slechte behuizing, enz. dan kan door 
verbetering van land- en waterwegen en door woningbouw ter plaatse 
de voorwaarde geschapen worden, waardoor in dit gebied werkgelegenheid 
wordt gecreëerd, door nieuw te vestigen industrie enz. 

Wanneer bepaalde bedrijfstakken met moeilijkheden te kampen hebben, 
zullen speciale en niet algemene maatregelen genomen moeten worden om 
die moeilijkheden te bestrijden. Wanneer b.v. de landbouwafzet in Neder
land tijdelijk zou stagneren, is het denkbaar, dat men tijdelijk de land
bouwprijzen subsidieert, mits men erop bedacht is, dat een subsidie niet 
voldoende kan zijn in de meeste gevallen. Een subsidie kan zelfs een 
werkelijk herstel in de weg staan. Wanneer de afzetmoeilijkheden het 
gevolg zijn van een te hoog kostenpeil, zal de oorzaak, namelijk dat 
kostenpeil, aangepakt moeten worden en zullen niet slechts de symptomen 
(te hoge prijzen, moeilijke afzet) bestreden moeten worden. De subsidie 
zou dus gebonden moeten worden aan de voorwaarde, dat men maatregelen 
neemt, waardoor de efficientie wordt vergroot en op den duur de subsidie 
achterwege kan blijven. 

Wanneer de gezonde ontwikkeling belemmerd wordt, doordat er geen 
basis-industrie van voldoende omvang is, kan dit ertoe leiden, dat de over
heid z~lf grote investeringen gaat verrichten. Dit moet echter gezien 
worden als een noodmaatregel. 

Wanneer hetzelfde bereikbaar is door gedurende de eerste tijd garanties 
te verstrekken aan particulieren of wanneer men volstaan kan met het 
tijdelijk deelnemen in het aandelenkapitaal, verdient dit in de meeste ge
vallen de voorkeur. 

Gaan wij een eeuw van infla1tie tegemoet! 
Eerder vermeldden wij reeds een aantal oorzaken die doen vermoeden 

dat, ook zonder dat de overheid op het voetspoor van economen als 
Sumner Slichter het aan zou sturen op een "lichte inflatie", in de komende 
jaren met een voortdurende neiging tot inflatie rekening zal moeten worden 
gehouden. 

Het moge wat vreemd schijnen, dit neer te schrijven in een jaar, dat 
gekenmerkt wordt door een aarzeling van de conjunctuur, maar alle 
tekenen blijven erop wijzen, dat inflatie probleem nummer één is voor 
onze maatschappij. 

Ik heb in het voorgaande getracht, een beeld te geven van de gevaren, 
die de permanente inflatie voor de vrijheid in de maatschappij in zich 
houdt. Het is niet overdreven te stellen, dat de toekomst van onze westerse 
manier van leven wel eens nauw zou kunnen samenhangen met de vraag, 
of wij er al of niet in zullen slagen een oplossing te vinden voor de vraag 
van volledige werkgelegenheid zonder inflatie. 

Er is reden het gevaar van de inflatie niet te onderschatten. In zijn 
preadvies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde van 1957 heeft 
dr. W. Drees jr. erop gewezen, dat inflatoir werkende adviezen, door wie 
ook gegeven, eerder worden aanvaard, dan adviezen waarvan de opvolging 
in tegengestelde richting werkt. Adviezen met een inflatoire strekking zijn 
populair: zij beloven een bepaalde groep of het hele volk meer welvaart 
(hoge inkomens, lagere belasting, subsidies enz.). 
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Deflatoire adviezen (hogere belasting, afschaffing van subsidies) hebben 
uiteraard minder aantrekkingskracht. Drees wijst voorts op de onwil of het 
onvermogen, om een keuze te doen uit de vele verlangens, die om reali
sering vragen en op de onwil tot reservevorming. 

Kortom, "inflatoire maatregelen kunnen politiek en technisch gemakke
lijker worden getroffen dan deflatoire" 12). Anti-conjuncturele budgetpoli
tiek is zodoende een moeilijke zaak. De mate, waarin voorkomen zal 
worden dat althans door het te hoog opvoeren der consumptieve uitgaven, 
periodiek of permanent inflatie zal voorkomen, is afhankelijk van de be
reidheid van ons volk, zijn politieke partijen en maatschappelijke organi
saties, om op redelijke wijze zijn wensen te laten beperken door zijn 
middelen. Het vraagstuk, welke de prioriteit is van de verschillende in 
ons volk levende verlangens en welke volgorde en welk tempo moet worden 
aangehouden bij de vervulling van die wensen, is daarom voor iedere 
politieke partij en voor iedere maatschappelijke organisatie voortdurend 
actueel. Hierbij bedenke men, dat prioriteitsbepaling niet zo moeilijk is. 
Het wordt pas echt moeilijk, wanneer het doorkruist wordt door over
wegingen van het propagandistisch effect van politieke maatregelen. 

Toch hangt de vraag, of wij al of niet een eeuw van inflatie tegemoet 
gaan, vooral af van de mate, waarin ons volk in staat zal blijken in deze 
materie de juiste weg te gaan. 

* 
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Dr. J ulius Beloch, een Duits historicus, heeft eens een opmerking ge
maakt, die de dood bedoelt te zijn voor alle "heldenverering". Hij schreef 
nl. dat weliswaar Columbus in 1492 Amerika had ontdekt, maar dat 
zonder deze ontdekking de geschiedenis toch geen andere loop zou hebben 
genomen. Want acht jaar later, in 1500, ontdekte Cabral helemaal per 
ongeluk Amerika nog eens, doordat hij bij zijn tocht naar Kaap de Goede 
Hoop wat te westelijk aanhield en daardoor op de kust van Brazilië 
stuitte. De tocht van Columbus betekende dus een tijdwinst van nog geen 
tien jaar op de loop, die de geschiedenis zonder hem zou hebben ge
nomen. De dingen, die in de lucht zitten, gebeuren toch wel; het hangt 
niet van bepaalde mensen af; dat de een het doet en de ander niet is een 
kwestie van vaak heel kleine en toevallige omstandigheden. 

Deze op het eerste gezicht vreemde redenering wint toch aan waar
schijnlijkheid voor de moderne tijd, waar de onpersoonlijke factoren steeds 
gmter invloed schijnen te krijgen op de gang der historie. Er komen, zo 
schijnt het, steeds minder "hoofdpersonen" in de geschiedenis. 

Maar misschien is dat toch een vergissing, en is er wèl reden, om aan-

12) Dr. W. Drees jr., Preadvies voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 
Den Haag, 1957, blz. 35. 
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dacht te schenken aan wat bepaalde personen door hun woord en daad in 
de geschiedenis hebben betekend, ook in de laatste jaren. En stellig heeft 
Beloch volkomen ongelijk in die zin, dat hij niet heeft gedacht aan de 
betekenis en de invloed van een historisch persoon als drager van een 
beginsel. 

Dat laatste is de kern geweest van de huldiging, die aan dr. Schouten 
ten deel viel bij het einde van zijn laatste publieke functie, het lidmaat
schap van de Raad van State. Er is alle reden, in dit binnenlands over
zicht allereerst bij die gedenkwaardige middag stil te staan. 

Wij hebben daar verschillende "prominenten" horen spreken, mannen 
van naam in het politieke en staatkundige leven. En het meest opmerkelijke 
was, dat zij onderling zulk een grote overeenkomst vertoonden in hun 
optreden als redenaar. De heer Bruins Slot onttrekt zich aan de verge
lijking, want zijn spreken droeg zulk een persoonlijk en sterk bewogen 
karakter, dat het niet helemaal gepast is, het in vergelijkingen te betrekken. 
Maar de heren Drees, Tilanus, Rutgers en Schouten spraken, wat de 
stijl en de geest van hun redevoeringen betreft, in dezelfde trant. Er was 
verschil. Dr. Drees sprak evenwichtig en voorzichtig voorbereid, de heer 
Tilanus meer improviserend en gemoedelijker; de heer Rutgers met een 
inleiding, die eerst verschillende mogelijkheden beproeft, en zo met de 
schijn, alsof hij tijdens het spreken nog bezig is zich voor te bereiden, 
waardoor de hoorder geprikkeld wordt met hem mee te denken. En 
tenslotte dr. Schouten, forser dan de anderen, ook dieper. Maar alle rede
voeringen hadden datzelfde wat nuchtere, gemoedelijke, franjeloze van 
de gewone Nederlandse redenaar, die graag wil, dat de hoorder zijn aan
dacht uitsluitend richt op de záák en daarover met de spreker probeert 
na te denken. 

Dit alles werd veel duidelijker, doordat er één spreker was, die het 
anders deed, nl. dr. Kortenhorst. Met een welsprekendheid, die grote 
waardering verdient. Met iets van dat opzettelijke, op de vorm gerichte 
spel, met aanhaling, imitatie, zinspeling en toespeling, alles naar de regelen 
van de schone kunst der retorica. De zinnen in zulke redevoeringen volgen 
elkaar niet als werklieden, die lasten dragen, maar als soldaten, die para
deren. Wij geloven, dat in rooms-katholieke kringen deze const van 
Rhetorijcken, misschien onder invloed van het onderwijs van sommige 
orden, met meer vlijt en succes wordt beoefend dan bij andere groepen 
van ons volk. En dan is het niet toevallig, dat de enige rooms-katholiek, 
die het woord voerde, een rede hield in een stijl, die zich wezenlijk van 
de anderen, van ál de anderen onderscheidde. 

Maar wij mogen niet bij de "uiterlijke" dingen blijven staan. Dr. Jan 
Schouten nam afscheid. En in zijn afscheidswoord heeft hij nog eens 
duidelijk en met stijgende kracht gezegd, wat hem heeft gedragen en 
gestuwd. Het is de overtuiging, dat politiek en religie nimmer zijn te 
scheiden. Deze eenvoudige stelling, die een zaak is van geloofsovertuiging, 
heeft het leven van dr. Schouten vastheid gegeven. In de jaren van het 
verzet, maar evenzeer in zijn krachtig optreden tegen de doorbraak. Het 
láátste, wat men van dr. Schouten zou kunnen zeggen, is, dat hij in de 
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politiek een opportunist zou zijn. En daardoor is hij rijk aan invloed 
geweest, voor heel ons volksleven. 

Dr. Berghuis heeft een deel van de verantwoordelijkheden van dr. 
Schouten voor zijn rekening gekregen. Hij is hem opgevolgd als voor
zitter van het Centraal Comité en van hem wordt nu verwacht, dat hij 
leiding zal geven aan de partij, ook door zijn redevoeringen. Daarom 
stemt het tot dankbaarheid, dat zijn jongste redevoering, ja natuurlijk 
ook over allerlei actuele vraagstukken het licht heeft laten schijnen, maar 
zich toch heeft toegespitst op een grote kernvraag. Wat is de kracht der 
natie? Dat de kracht der reformatie er in bewaard blijft en tot nieuwe 
activiteiten leidt. De kracht der reformatie, dat is het tegengestelde van 
vage religiositeit. Dat verdraagt zich niet met een spreken over het 
christendom als een historisch verschijnsel, zegenrijk in zijn uitwerking; 
dat kan ook nooit vrede hebben met een spreken over geestelijke waarden. 
Die kracht der reformatie betekent, dat de belijdenis gezag heeft; dat de 
kerk wat meer is dan een massa rondom een geliefde prediker; dat het 
Woord van God als gezaghebbend wordt aanvaard voor het gehele leven. 
Het grote gevaar is niet afbrokkeling door verlies van meelopers, maar 
verzwakking van de kern. En die verzwakking is er, wanneer het leven 
uit het Woord wordt verwisseld met een leven naar vroomheden, die in 
de mode zijn. 

Het merkwaardige is, dat een reeks van personalia ditmaal onze aan
dacht vraagt. Daar is het aftreden van mr. Algera als minister van Ver
keer en Waterstaat. Een aftreden, dat eens weer onderstreept, welke 
fysieke eisen tegenwoordig aan het ministerschap worden gesteld. Toen 
mr. Algera minister werd, dacht hij misschien aan moeilijkheden betreffen
de de Rijnvaart of vragen over de organisatie van het verkeer langs de 
weg. Wat niemand verwachtte, gebeurde. Hij kreeg een taak, die ver 
boven het formaat van een gewoon ministerschap uit, betrekking had op 
de grootste nationale onderneming van de nieuwe tijd, het deltaplan. En 
het moge voor hem een tot dankbaarheid stemmende voldoening zijn, dat 
God hem heeft bekrachtigd, zodat hij kon volhouden, totdat de Deltawet 
in het Staatsblad stond. 

Mr. Algera is lid geworden van de Raad van State en hij ontmoet 
daar - we raken over de personalia niet uitgepraat - de jonge drs. 
De Pous, 38 jaar oud, "een veelbelovend jongeling" zoals prof. Romme 
zeide. Het was niet zonder meer als lof aan het adres van de regering 
bedoeld. Maar wij van onze kant willen graag zeggen, dat wij deze be
noeming toejuichen, ook omdat er zulk een jonge kracht, deskundig op 
terreinen, waarvoor de Raad van State tot nu toe geen enkele specialist 
kende, in dit Hoge College is opgenomen. Wij zouden anders gaan denken, 
dat alleen de "ouden van dagen" in zulke colleges thuishoren en dat het 
normaal is, dat zij, die reeds enige uitkering vanwege de A.O.W. genieten 
voor de hoogste posten in aanmerking komen. 

Mr. Van Aartsen heeft de plaats van mr. Algera ingenomen en onze 
beste wensen vergezellen hem. Minister Staf is er intussen na lang zoeken 
in geslaagd, weer een tweede staatssecretaris naast zich te vinden. In het 
parlement is eens gezegd, dat iemand een zware foliant had, die prachtig 
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en alleen rechtop stond, maar toch gesteund door twee boekensteunen, 
één rood en één zwart. Zo heeft minister Staf ook weer zijn gewone 
flankering met een roomse en een rode staatssecretaris. 

Dit wil allerminst zeggen, dat de P. v. d. A. in de laatste maanden 
bijzonder gecharmeerd is van het kabinet-Drees. En het N.V.V. begint 
zelfs een dreigende toon aan te slaan. Reeds wordt er gesproken van 
vervroegde verkiezingen, als de basis van dit kabinet nog meer begint te 
verzwakken. Het zou onvoorzichtig zijn, zich in dit opzicht aan voor
spellingen te wagen. Maar wel staat vast, dat de socialisten weinig reden 
hebben, met groot verlangen uit te zien naar de verkiezingen. Want het 
is zéér de vraag, of zij nog wel enige kans hebben om weer als grootste 
partij uit de bus te komen, zonder de speciale trekkracht van dr. Drees en 
in een tijd, waarin minister Hofstra in vele opzichten de onverbiddelijke 
man is bij de schatkist, die over oude wijsheden spreekt als het zetten 
van de tering naar de nering en de huisvaderlijke plichten van de staat. 
Dat maakt het voor een frisse verkiezingsveldtocht wel wat moeilijk, en 
als de K.V.P. als de sterkste partij te voorschijn zou komen en áls de 
heer Romme dan formateur zou worden, dan zou hij wel eens met diep
zinnige combinaties kunnen komen op het schaakbord, te diepzinnig voor 
een speler als mr. Burger. 

In elk geval heeft mr. Burger bij de algemene beschouwingen over de 
rijksbegroting begin oktober slecht gespeeld. Eerst scheen het, alsof het 
kabinet het nog al moeilijk zou krijgen in dat debat. Niet zozeer, doordat 
de heer Oud op scherpe wijze van leer trok, maar veel meer, doordat 
de heer Romme een rede hield met een bepaald onvriendelijke ondertoon. 
Maar toen kwam de heer Burger met de lange motie over Nieuw-Guinea, 
waarin enige schijnbaar onschuldige dingen werden gevraagd, waarvan de 
fractie wist of moest weten, dat zij niettemin tot de onmogelijkheden be
hoorden. Kennelijk was de motie een noodsprong. De innerlijke ver
deeldheid bij de P. v. d. A. betreffende Nieuw-Guinea is zo duidelijk als het 
maar kan. De groep Jonkman-Vos-Schermerhorn staat vierkant tegen
over de regeringspolitiek, die door dr. Drees met klem en overtuiging 
wordt verdedigd. De enige uitweg scheen een lange motie met een aantal 
constateringen en wensen, die aan het publiek de indruk zou kunnen 
geven (een volkomen onjuiste indruk trouwens) als zou de P. v. d. A. 
beweging willen en kunnen brengen in een "verstarde situatie". Maar de 
motie leidde er toe, dat bij de replieken het gehele strijdbeeld was ver
anderd. Het duidelijkst was dit te merken bij de heer Romme. In eerste 
termijn een kritische redevoering tegen het kabinet, met onprettige 
zinsneden. In tweede termijn een meedogenloze aanval op het "beleid" van 
mr. Burger, wiens gehele betoog trouwens door dr. Drees op nuchtere 
en sparende wijze niettemin was afgewezen. 

Het is dwaasheid, te denken, dat overdracht van Nieuw-Guinea aan de 
Indonesische republiek de slechte verhouding tussen Nederland en die 
republiek wezenlijk zou kunnen verbeteren. De machthebbers in Indonesië 
hebben behoefte aan agitatie tegen Nederland. En het verhaal, dat telkens 
wordt herhaald, als zouden de betere elementen, de constructieve elementen 
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in Indonesië min of meer hunkeren naar een "verzoenende" daad van 
Nederland, teneinde Indonesië ook in het goede spoor te kunnen brengen, 
vindt alleen maar bij naïeve geesten geloof. 

Daarom kunnen bewogen pleidooien als van prof. Verkuyl wel indruk 
maken op personen, die gezien het stadium of de richting van hun studie 
niet geacht kunnen worden enigermate ter zake kundig te zijn, maar 
vinden zij weinig gehoor bij hen, die de feiten kennen en omtrent de 
Indonesische politieke methoden zo zijn geïnformeerd, dat zij enigermate 
weten, waar Nederland aan toe is. Nog afgezien van het feit, dat de dui
zenden, die in onze kring principieel weten te onderscheiden en iets weten 
van de betekenis en de verplichtingen van het ambt der overheid, klaar 
kunnen zien, wat aan sommige verzoeningspogingen principieel ontbreekt. 

Het blijft steeds bij personalia - in dit verband past een woord van 
hulde voor minister Luns, die in Amerika blijkbaar goed werk heeft ver
richt en aldaar nog eens duidelijk heeft gemaakt, dat ook een grote 
mogendheid tegenover veel kleinere bondgenoten verplichtingen heeft. 
Want Amerika moet goed begrijpen, dat Nederland niet gediend is van 
een Amerikaanse politiek, die in Natoverband voortdurend waarderende 
woorden en daarbij passende daden voor Nederland heeft en tegelijk in 
alles, wat Indonesië en Nieuw-Guinea betreft, doet als iemand, wiens neus 
maar blijft bloeden. 

De slechte verhouding met Indonesië heeft ook aan de kwestie van de 
37 teruggezonden verstekelingen een speciaal relief gegeven. Daarbij is 
de naam van minister Samkalden in discussie en zijn wat vreemde koers. 
Eerst werden de 37 uitgewezen en tenslotte mochten zij in Nieuw-Guinea 
aan wal. Deze koersverandering is niet helemaal duidelijk verklaard. 
Maar wel heeft zij een zekere opluchting gegeven bij allen, die het immer 
riskant vinden, iemand gedwongen naar Indonesië terug te zenden, naar 
een land zonder elementaire rechtszekerheid. Tegelijk heeft deze ver
rassing van minister Samkalden degenen, die tegen de motie-Bruins Slot 
stemden, daar zij geheel achter de regering stonden, enige moeite be
zorgd. De rede van de heer Kikkert te Rotterdam gaf daarvan openlijk 
blijk. 

Nadat op deze wijze spanningen en "wijkende wegen" tot uitdrukking 
waren gekomen, heeft de heer Burger "na overleg" met partijgenoten in 
het kabinet, een soort ultimatum'gesteld. Op een vergadering van socialis
tische Fakkeldragers werden zeven punten en een aanhangsel als dringen
de eisen, als urgente punten naar voren gebracht. Als het kabinet niet 
in staat zou blijken op korte termijn uitzicht te bieden op verwezenlijking, 
dan was voor de socialisten de kous af. Het merkwaardige is, dat men 
"na overleg" gekomen is tot een urgentieprogram, dat bepaald gericht 
is op vertragingen en verantwoordelijkheden van de ministers Suurhoff 
en Hofstra. 

De gehele zaak is daardoor uitermate vreemd geworden. Een jaar ge
leden scheen minister Suurhoff een algemene kinderbijslag minstens zo 
urgent te vinden als de voorzieningen voor weduwen en wezen. Nu bleek 
de fractie-voorzitter van de socialisten in de Eerste Kamer geneigd, die 
gehele kinderbijslag maar te laten schieten. De heer Ruppert heeft die 
zeven punten in de Eerste Kamer op een spitse wijze opengelegd, de 
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graten er uitgehaald en de rest met enig peper en zout bestrooid. 
De heer Drees had zich blijkbaar in een moeilijk parket gemanoeu

vreerd, doordat niet meer duidelijk was, in hoeverre hij met de actie van 
de Partij van de Arbeid één van zin was, en wat daaruit voortvloeide 
voor zijn positie als minister-president. De heer Drees heeft erkend, dat 
er overleg met de fractie is geweest op verzoek van die fractie, maar 
tevens meegedeeld, dat hij schriftelijk heeft vastgelegd, dat de fractie 
en hij hun eigen verantwoordelijkheid behouden. 

Uit deze discussie rees heel duidelijk de gedaçhte op, dat er een merk
waardige mogelijkheid ontstaat. 

Het wetsontwerp, waardoor het mogelijk wordt, dienstplichtigen naar 
Nieuw-Guinea te zenden, wordt aangenomen, terwijl de socialisten tegen 
stemmen, en tegelijk goedvinden, dat de socialistische ministers blijven 
zitten. Dan is intussen de baan vrij voor de socialisten, om er een ver
kiezingsstunt van te maken. 

Die mogelijkheid blijft open voor samenspel van fractie en ministers: 
"wij stemmen tegen en gij trekt er u niets van aan". 

Wij zeggen niet, dat het zo zal gaan, maar de kans daartoe is duidelijk 
opengehouden. 

En tenslotte minister Cals. Hij heeft zijn woord gestand kunnen doen, 
en het ontwerp van de mammoetwet aan de Tweede Kamer doen toe
komen. 

De omvang van het ontwerp valt enorm mee. In dat opzicht is het maar 
een bescheiden geval. Maar in zijn strekking is het veelomvattend, want 
het bedoelt het gehele voortgezet onderwijs te regelen. Er is een tijd ge
weest, dat de lagere school eindonderwijs gaf voor het "volkskind", terwijl 
een kleine groep gelukkigen en bevoorrechten de kans kreeg om verder 
onderwijs te volgen. Straks is de lagere school basisschool, en dan moeten 
alle kinderen na die lagere school nog een andere school doorlopen, waarbij 
de verlenging van de leerplicht die tweede fase van het schoolonderricht 
aan iedereen oplegt. 

Er is aan een betere wettelijke regeling dringend behoefte, want tot nu 
toe besliste in vele gevallen het departement en als dat het geval was, 
bleek de achterstand van het protestants-christelijk onderwijs niet ge
makkelijk in te halen. Te meer niet, omdat vele gemeenten op het stand
punt stonden, dat zij voor het openbaar v.h.m.o. veel meer moesten doen 
dan waartoe zij wettelijk verplicht waren en ten opzichte van het nijver
heidsonderwijs de opvatting huldigden, dat er voor een christelijke school 
alleen dan plaats was, als de neutrale school daardoor in geen enkel op
zicht werd bedreigd. 

Minister Cals heeft getracht in het nieuwe ontwerp een synthese te 
vinden tussen "planning", die van boven af uitmaakt, wáár een school 
bestaansrecht heeft, en "automatisme", waardoor de stichting van een school 
verzekerd is, wanneer de aanvrage aan wettelijk vastgestelde eisen voldoet. 
Over die verhouding tussen "planning" en "automatisme" zal straks een 
groot deel van het debat gaan, een debat, dat van beslissende betekenis 
zal kunnen zijn met name ook voor de positie van het christelijk voort
gezet onderwij s. 
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Het is te hopen, dat de protestants-christelijke fracties er naar zullen 
trachten, hier een gemeenschappelijk beleid op te bouwen. Het is ook in 
hoge mate gewenst, dat de organisaties, die de belangen van het christelijk 
voortgezet onderwijs behartigen, zo nauw mogelijk met elkaar samen
werken en zo een hecht front gaan vormen. Want er kunnen dagen komen 
van zware en beslissende strijd. Telkens weer krijgen wij te maken met 
tendenties, die leiden in een richting, die voor ons onaanvaardbaar is: 
beneden de Moerdijk voor alle onderwijssectoren als regel de rooms
katholieke school en benoorden de Moerdijk de neutrale school, als de 
voor allen geschikt geachte school, overal op het eerste plan, en voor de 
christelijke school in die streken een plaats, waar de bevolking over
wegend voor christelijk onderwijs kiest. Met dan daarbij ook nog een 
plaats, altijd als nummer twee, in die grote bevolkingscentra, waar naast 
en na de neutrale school nog ruimte en bestaansmogelijkheid aanwezig 
wordt geacht. Bij alle waardering voor de bedoeling en de werkkracht van 
deze minister blijft het plicht, om waakzaam en strijdbaar te zijn, vooral 
met het oog op deze wet. 

* 
BOEKBESPREKING 

PHILIPPE DAULTE, Le problème de l' état chrétien. La 
Bibliothèque des arts, Lausanne-Paris, 88 blz. 

De schrijver is hoogleraar aan de vrije theologische faculteit te Lau
sanne, de faculteit waar de predikanten van de vrije kerk in West
Zwitserland worden opgeleid. Deze kerken danken haar ontstaan aan 
het conflict met de staat in het jaar 1845. Toen een groot aantal predi
kanten in dat jaar weigerden de regeringsproclamatie van de kansel te 
lezen, waarbij de constitutie van 1845 werd afgekondigd en hierop een 
groot aantal schorsingen volgde, zetten deze voorgangers de wettige kerk 
voort. Vinet was de leider van deze groep. Hij wenste het nationaal 
karakter van de kerk te bewaren, maar tegelijkertijd de kerk te bevrijden 
van staatsinmenging. Hij wenste geen separatist te zijn, maar hij stond 
een radicale scheiding van kerk en staat voor. Het probleem van kerk en 
staat heeft in Zwitserland altijd nog een actuele betekenis. 

Het geschrift bespreekt de rooms-katholieke visie en de beide protes
tantse meningen. Ten aanzien van de roomse opvatting wordt de vraag 
gesteld of de macht over de staat, die Rome voor zich opeist, in de Schrift 
is gefundeerd en of de paus van Rome inderdaad het gezag bezit, dat hij 
pretendeert. Over de tolerantie van die zijde, waarover paus Pius XII 
zich weliswaar positief heeft uitgelaten, toont de auteur zich niet gerust, 
waarbij men moet bedenken dat in Zwitserland de houding t. o. v. Rome 
nog zeer wantrouwend is en bv. de orde der Jezuieten niet is toegelaten. 

De protestantse opvatting van de christelijke staat wordt toegelicht 
aan de hand van het geschrift van Gladstone The State in its relations 
with the Church. Gladstane leert dat de overheid een Goddelijke inste1-
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ling is, dat de moraal onverbrekelijk is verbonden aan de godsdienst en 
dat de natie een persoonlijkheid is. Daaruit leidt hij af dat de staat 
een christelijke staat moet zijn, die de christelijke godsdienst belijdt en 
de kerk erkent. 

N a de bespreking van de zwitserse auteurs, die dit standpunt van 
Gladstone delen, wijdt hij zich aan de leringen van Vinet, die - indivi
dualistisch - de gedachte van de christelijke staat afwijst. In dat ver
band wijst de schr. er op dat er een verschil moet worden geconstateerd 
tussen de situatie in 1845 en de tegenwoordige. In de tijd van het conflict, 
waarin Vinet een leidende rol vervulde, was de nationale kerk van het 
kanton Vaud volledig ondergeschikt aan de kantonale overheid. Thans 
is dat anders en is er sprake, niet van een Eglise d'Etat, maar van een 
Eglise unie à l'Etat, die een veel grotere zelfstandigheid geniet dan een 
eeuw geleden het geval was. Aldus stuurt dit geschrift aan op een zekere 
synthese van de beide protestantse opvattingen: beide stellen zich ten doel 
de staat te doordringen van het christendom, maar zij gaan uiteen in 
de methode volgens welke zij dit willen bereiken, zo meent de schr. 
Waar in het Frans-sprekend deel van het land de gedachten uitgaan naar 
een hereniging van de vrije en de nationale kerk - er zijn geen con
fessionele bezwaren - legt prof. Daulte de mogelijkheden open voor 
een vergelijk tussen de beide kerken. Het bezwaar van Vinet, dat een 
christelijke staat noodzakelijk intolerant moet zijn, geldt nu niet meer. 
Aldus biedt dit kort geschrift een inleiding voor het probleem, zoals het 
in het bijzonder gesteld wordt in de kringen die leven uit de erfenis 
van Vinet. Daarbij moet nog worden aangetekend dat het vraagstuk zich 
beperkt tot het strikt kerkelijke: de christelijke politieke beweging in 
Zwitserland is nog van geringe betekenis en hoofdzakelijk van roomse 
sig.natuur. 

C. M. E. VAN SCHELVEN 



DE STRIJD DER PARTIJEN 

DOOR 

MR. J. H. PRINS 

Bij de aanvang van de verkiezingsstrijd kan het zin hebben, enige aan
dacht te schenken aan de taak van de politieke partijen alsmede aan de 
oorsprong van hun politieke actie. 

Hierbij zal geen poging worden gedaan, een diepgaande structuur
analyse te geven van de politieke partij. Slechts op een tweetal elementen 
worde thans gewezen. 

In de eerste plaats kan worden gesteld, dat een politieke partij is ge
richt op het oefenen van invloed op het staatsbestuur. Zij stelt zich naar 
haar aard ten doel, zich een machtspositie op te bouwen, die het haar 
mogelijk maakt de staatkundige inzichten welke zij vertegenwoordigt met 
zoveel mogelijk effect in het staatsbestuur tot uitdrukking te brengen. 

Impliceert deze stelling niet - zo kan thans worden gevraagd -, dat 
partijpolitieke activiteit te allen tijde een verwerpelijk karakter moet heb
ben, omdat deze gericht is op het vestigen van de eigen machtspositie en 
op het behartigen van eigen belangen? Betekent deze stelling niet, dat er 
enige waarheid schuilt in de smalende wijze waarop men soms over partij
politiek hoort spreken? 

Wij menen zulks te mogen ontkennen. Want de politiek van een partij, 
die gericht is op de behartiging van het eigen (partij-)belang, is inderdaad 
partijpolitiek in de o.ngunstige zin van het woord. Maakt een partij zich 
daaraan schuldig, dan verlaagt zij zich tot de spreekbuis van een of ander 
groeps- of klassebelang. Dan geeft zij daarmede blijk, van de eigenlijke 
roeping ener politieke partij niets te verstaan. Immers de ware roeping 
van een politieke partij is niet gelegen in het .nastreven van haar beperkte 
(partij-)belangen maar juist in de dienst aan de (politiek van de) staat. 
En omdat aan het normatieve karakter van de staat, namelijk behartiger 
te zijn van het algemeen belang, geen enkele politieke partij iets kan ver
anderen, behoort aan de verschillende politieke partijen het dienen van het 
ware algemene volksbelang voor ogen te staan. 

Intussen kan .niet worden ontkend dat de politieke strijd, welke perio
diek in verkiezingen culmineert, de verleiding wel groot maakt, naar de 
gunst van bepaalde groepen te dingen, door zich te richten op groeps
sentimenten. Niettemin, hoewel de verleiding dicht voor de deur ligt, • 
een feit blijft dat de bonafide staatkundige partijen in Nederland althans 
pretenderen werkzaam te zijn tot heil van het ganse Nederlandse volk, in 
dienst van het algemeen belang, en zich - door steeds het groepsbelang 
te plaatsen binnen het kader van het algemene belang - verre te houden 
van het eenzijdige groepsegoïsme. 
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Daartoe streven zij naar macht, naar staatkundige macht, opdat hun 
staatkundige overtuiging het richtsnoer moge worden, waarlangs de staat
kundige werkelijkheid zich van dag tot dag ontwikkelt. 

In dit streven, dat aan alle partijen eigen behoort te zijn, ligt de moge
lijkheid tot werkelijke polemiek, tot politieke strijd in de ware zin des 
woords. Want het aanrakingsvlak tussen de partijen, juist indien men 
let op de zeer uiteenlopende staatkundige overtuigingen welke zij ver
tegenwoordigen, is te vinden in het gemee.nschappelijk willen dienen van 
het nationaal belang. Op alle partijen zijn in deze zin dezelfde spelregels 
van toepassing, en zij behoren zich er alle aan te onderwerpen. Vandaar 
dat een partij, welke de indruk wekt op bepaalde momenten het alge
meen belang niet meer voor ogen te houden, terecht door de andere 
partijen van "vals" spel beschuldigd wordt, en dat zij het zich tot een 
eretaak moet rekenen, zich in dezen onmiddellijk te herzien, dan wel de 
beschuldiging van "vals" spel, van het najagen van eigen (partij)belangen, 
te ontzenuwen. 

Op deze zaken heeft het Nederlandse volk nauwkeurig toe te zien. 
Aldus menen wij te mogen stellen, dat de politieke partij krachtens haar 

aard gericht is op het verwerven van politieke macht en het uitoefenen van 
politieke invloed, zonder dat wij daarmede van deze machtsvorming iets 
kwaads zeggen. 

Met het bovenstaande is niet gezegd, dat het ter verwerving van partij
politieke invloed noodzakelijk is "regeringspartij" te zijn. 

Iedere partij is naar haar aard gouvernementeel. Wij bedoelen daar
mede, dat iedere partij gericht is op het oefenen van invloed op het beleid 
van het gouvernement. Zulks behoeft echter bepaaldelijk niet te betekenen, 
dat deze invloed slechts door woordvoerders van de eigen richting binnen 
het kabinet zou kunnen plaatsvinden. Men behoeft niet slechts aan Enge
land te denken, teneinde te verstaan dat het voeren van oppositie voor 
een partij niet alleen respectabel kan zijn, maar tevens een grote mate van 
invloed tot gevolg kan hebben. 

De periode van brede-basiskabinetten heeft in Nederland hier en daar 
de indruk gewekt, dat oppositie in de huidige moderne tijd, met zijn vele 
ingewikkelde vraagstukken, met zijn toeneming van de overheidsbe
moeienis, met zijn afnemende invloed van het parlement, nauwelijks effec
tief kan zijn, juist wat het werkelijke effect op het staatsbestuur betreft. 

Te dezer zake zouden wij willen opmerken, dat men de politieke werk
zaamheid niet slechts op korte termijn moet beoordelen, maar juist op 
lange termijn. En de geschiedenis bewijst ons, hoe een soms in de aanvang 
hopeloos schijnende oppositie na verloop van jaren niettemin voert tot 
een zodanige omkering van de volksovertuiging, als men aanvankelijk voor 
onmogelijk zou hebben gehouden. 

In dit verband willen wij niet nalaten op de figuur van Groen van 
Prinsterer te wijzen. Indien iemand een voorbeeld is van een opposant 
ineen hopeloos lijkende situatie, indien iemand tijdens zijn leven de vruch
teloosheid van zijn oppositie heeft moeten zien, dan is het toch wel Groen 
van Prinsterer geweest. Op het einde van zijn leven had hij nog vrijwel 
geen enkel resultaat gezien van zijn oppositie, meestal slechts afbraak van 
wat hij soms in moeizame arbeid van jaren had. opgebouwd. En toch, wie 
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zal ontkennen, dat de oppositie van Groen van Prinsterer rijke vrucht 
heeft gedragen voor het ganse Nederlandse staatsbestel? 

Hij heeft niet alleen de grondslag gelegd voor de pacificatie op het 
gebied van het onderwijs. Uit zijn oppositie is voortgekomen de erkenning 
van overheidswege van de betekenis der godsdienstige overtuigingen in 
Nederland, de erkenning van deze overtuigingen ook in haar organisa
torische uitwerking. 

Op welke wijze verkrijgt dan een politieke partij de bedoelde invloed? 
Men kan het formeel bezien en opmerken, dat de Nederlandse staats

regeling verschillende wegen opent, waarlangs de invloed der partijen zich 
geldend kan maken. Wij kennen de vertegenwoordiging in de Staten
Generaal, de periodiek terugkerende verkiezingen, de invloed der fracties 
tijdens kabinetsformaties, het recht van initiatief, van amendement, van 
interpellatie. Dit zijn wegen, waarlangs de invloed der politieke groeperin
gen in het Nederlandse staatsbestuur tot uitdrukking komt. 

Behalve op de uitoefening van invloed, van macht, moet men ook letten 
- en daarmede komen wij op het tweede element van de politieke partij 
- op datgene waaruit die macht voortvloeit. 

Die macht is gegrond in de eenheid van overtuiging ten aanzien van 
de beginselen der politiek. Er moet een gemeenschappelijke zienswijze 
zijn. Zonder zulk een gemeenschappelijke overtuiging kunnen ten hoogste 
tijdelijk bepaalde gezamenlijke politieke doelstellingen worden nagestreefd, 
maar zodra deze doelstellingen haar actualiteit hebben verloren, is ook 
de partij die deze voorstond, tot verdwijnen gedoemd. 

Dit neemt niet weg, dat er binnen een partij meningsverschillen kunnen 
bestaan ten aanzien van speciale punten van praktische politiek. Zulke 
verschillen behoeven echter de eenheid van politieke overtuiging niet aan 
te tasten, zolang de uiteenlopende inzichten kunnen worden verenigd op 
de diepere basis van de gemeenschappelijke beginselen. . 

Intussen is duidelijk, dat de machtspositie van een staatkundige partij 
rust op en dus afhankelijk is van de weerklank die de door die partij ge
propageerde overtuiging vindt bij het Nederlandse volk. 

Vandaar dat een politieke partij zich de staatkundige bewustwording 
van het volk ten doel stelt, er naar streeft de staatkundige vorming van 
het volk te stimuleren. 

Nu rijst echter terstond de belangrijke vraag: in welke richting tendeert 
deze vormende activiteit der partijen? 

Het is duidelijk, dat deze activiteit meer omvat dan alleen het streven om 
het volk te winnen voor enkele concrete programpunten. Het gaat er in 
deze activiteit juist om, het volk te winnen voor een bepaalde richting van 
denken, voor een visie op de samenleving en op de staat van waaruit het 
gehele complex der staatkundige vragen, van waaruit de totaliteit der poli
tieke problematiek wordt gezien. Het gaat er om, in de steeds wisselende 
politieke problemen zich te verzekeren van de geestelijke band met en 
daardoor de steun van een volksdeel, dat deze problemen uit een bepaalde 
gezichtshoek wil bezien. 

Dat deze gezichtshoek in laatster instantie wordt bepaald door een 
religieus grondmotief, dat (een deel van) het volk als gemeenschapsmotief 
in zijn denken en handelen drijft, is een stand van zaken, welke met name 
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na de tweede oorlog door de partijen der linkerzijde is tegengesproken. 
Voor de oorlog was men daarin duidelijker. Een belangrijke groepering 
der liberale richting demonstreerde toen openlijk haar religieuze afkomst 
door het woord vrijzinnig in haar naam op te nemen. De orthodoxe 
socialisten schaamden zich niet het historisch-materialisme als hun levens
beschouwing aan te merken. Na de oorlog is dat anders geworden. 

Niet alleen de Partij van de Arbeid, ook de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie is "doorgebroken". Zij pretenderen thans zich als ge
meenschap van elk religieus grondmotief te hebben losgemaakt en slechts 
op basis van een staatkundig program bijeen te komen. Hoewel er reeds 
jarenlang van de zijde der confessionele partijen op is gewezen, dat dit 
standpunt slechts een mystificatie is, daar ook deze partijen op een reli
gieus gemeenschapsmotief zijn gebouwd, en wel een gemeenschapsmotief 
waarin niet de Schrift het laatste woord heeft, maar het op het humanisme 
geënte socialisme respectievelijk liberalisme, het heeft niet mogen baten. 
Men blijft zijn ogen toesluiten voor deze werkelijkheid en misleidt daar
mede, zij het onbedoeld, maar niettemin feitelijk, zowel zichzelf als 
anderen. 

Onder zulke omstandigheden komt het de duidelijkheid ten goede uit 
het liberale kamp zelf althans één stem te vernemen, welke het socialisme 
en het liberalisme verkondigt als een geloof. 

In een recente publikatie van liberale zijde, verschenen onder de titel 
Enige aspecten van' het tnoderne liberalisme 1) komt een opstel voor van 
ds. Van Mullem dat gewijd is aan het onderwerp "Christendom en modem 
liberalisme". Zonder enige terughouding tekent deze liberale predikant het 
socialisme en het liberalisme als religieuze grondrnotieven, welke staan 
vóór en bóven elke religie, ethiek en politiek. Men Ie ze slechts het volgende, 
dat zelfs een liberale exegese van de Bijbel bevat. 

"Ik stel hier het fundamentele verschil tussen socialisme en libe
raliteit vereenvoudigd aldus: men zal te kiezen hebben tussen "de 
weg naar de vrijheid" met onderweg veel geleidheid enerzijds en 
anderzijds "de weg van de vrijheid" met onderweg enkel liberaliteit. 

Wat bepaalt hierin nu Uw keuze? 
Uw geloof in God, in Mozes, in Jezus van Nazaret, in Jezus 

Christus? Uw vasthoudendheid aan de Bijbel, uw visie op Gods 
Woord? Uw gehechtheid aan een Kerk of "kerkelijke" kring? Uw 
familieband? 

Wij geloven te mogen zeggen, dat alléén het gegrepen zijn door 
de liberaliteit uw keuze innerlijk bepaalt. 

Een liberaal kan zich niet "thuis" gevoelen in een sfeer van ge
leide ekonomie, staatssocialisme en dirigistische maatregelen. 

Een liberale christen zal zich eerder thuis gevoelen in een huma
nistische liberaliteit dan in een socialistische christenheid. 

Men wordt - aldus onze konklusie - geen liberaal op grond van 
het christendom. 

Een overtuigde liberaal kan niet anders dan op liberale wijze 
christen zijn, zoals een overtuigd socialist niet anders dan op socialis
tische wijze christen kan zijn. 

1) Uitgave H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1958. 
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Wanneer de mens van liberale aanleg het Oude of Nieuwe Testa
ment dan wel antieke of moderne filosofie leest, zullen juist de 
liberale gedachten in bijbel en in wijsgerige litteratuur hem aan
spreken. Het hart van de socialist zal warm gaan kloppen, wanneer 
religie en wijsbegeerte sociale gedachten ter verwerking geven. De 
gelijkenis van de barmhartige samaritaan zal de mens van socialis
tische aanleg zeer sterk aangrijpen; de in-wezen-liberale mens daar
entegen zal in de gelijkenis van de verloren zoon op nagenoeg elk 
punt de levensbeschouwing der liberaliteit proeven: de V ader, die 
niet dirigistisch de zoon geleidde, doch hem VRIJ liet, de zoon, die 
in een vrije wereld tot-zich-zelf moest komen; de gelijkenis, met als 
basis de niet-geleide vroomheid, waardoor de verloren mens krach
tens innerlijke worstelingen tot zijn diepste ZELF(standigheid) komt. 

Hoe weinig het christendom uiteindelijk de keus van de liberale 
mens bepaalt, moge blijken uit de vreugde, waarmee de liberaal zijn 
liberale "denk" -"beelden" ontmoet ook in het voor-christelijke Oude 
Testament, en/of in elke buiten-christelijke literatuurbron. 

, Voor de van aanleg liberale mens staat de liberaliteit dus vóór en 
bóven elke religie, ethiek en politiek" (blz.6f>-:67). 

Het is duidelijk, dat het liberalisme hiermede de "liberaliteit" als laatste 
zekerheid aandient. Of om het met de woorden van ds. Van Mullem te 
zeggen: "Voor de in aanleg liberale mens is de boven-willekeurige maatstaf 
der Liberaliteit normgevend. Zij alleen!" (blz. 78). Maar de inhoud van 
deze "liberaliteit" wordt niet geopenbaard. 

Hiermede manifesteert zich de religieuze antithese tussen de verschil
lende gemeenschapsmotieven in alle scherpte. 

Het past ons niet een oordeel uit te spreken over iemand die in gemoede 
meent op grond van zijn christen-zijn voor het socialisme of het liberalisme 
als staatkundig program te moeten kiezen. De oprechtheid en goede be
doeling van deze mensen trekken wij geen ogenblik in twijfel. Het gaat 
echter om de inhoud en de waarde van de laatste zekerheid, welke men in 
zijn staatkundig streven aan het Nederlandse volk voorhoudt. En dan 
staan wij voor de vraag: zal het socialisme voor het Nederlandse volk 
de laatste zekerheid en het wenkend perspectief gaan vormen, of wellicht 
het liberalisme, of wellicht het van beide richtingen losgeslagen nihilisme, 
dat uitsluitend het najagen van eigen voordeel en dat van zijn groep als 
hoogste norm voor het volksleven uitroept? 

Met de gedragen en beeldrijke taal van dr. Abraham Kuyper in zijn 
rede Maramatha antwoorden wij daarop uit de grond van ons hart: "Alle 
inspanning moet er op gericht zijn, om de kracht, die nog voor Christus 
in ons volk staat, te sterken. En wat hem wenkt, moet het dweepend ver
langen zijn, om, als de Christus wederkomt, hem op dezen vaderlandschen 
bodem, waarin eens het bloed der martelaren wegzonk, een volk te be
reiden, dat hem niet tegenstreeft, maar ontvangt met een Hallelufah. 

Ziedaar dus de noodwendigheid van hèt optreden onzer AnfirevoIutio: 
naire partij u aangetoond, en u tevens haar bedoelen in één enkelen trek 
geteekend." " , 
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DE P.B.O. IN ONTWIKKELING 

DOOR 

DR. J. P. I. VAN DER WILDE 

§ 1. Opmerkingen vooraf 

De aanleiding tot dit artikel is een inleiding - met een daarop gevolgde 
gedachten wisseling - door mij gehouden voor het Protestants Christelijk 
Convent voor het Vervoer op 21 oktober en 8 december 1958. Met name 
deze voorgeschiedenis heeft bij mij de behoefte doen ontstaan tot enkele 
opmerkingen vooraf. 

Ik wil er op wijzen, dat in onze kring geen overeenstemming bestaat 
over de inhoud van het begrip souvereiniteit in eigen kring. In verband 
daarmee wil ik trachten dit begrip hier niet te gebruiken. In plaats daarvan 
zal ik trachten in het kort mijn kijk op de werkelijkheid weer te geven, 
voorzover ik dit noodzakelijk acht voor een goed begrip van het eigenlijke 
onderwerp. 
. Alles in de geschapen werkelijkheid heeft een eigen aard. Dat geldt niet 

alleen voor de levenloze materie, de planten, de dieren en de mens, maar 
ook voor de dingen, waardoor de mens zich uit, zoals de taal die hij ge
bruikt, zijn omgang, zijn recht, zijn gevoel voor schoonheid, zijn moraal 
en zijn geloof. 

De mens heeft de opdracht het geschapene tot ontwikkeling te brengen. 
Dat geldt ook voor de taal, de omgang etc. Deze opdracht moet vervuld 
worden in een wereld die staat in het teken van de gebrokenheid: de ver
spilling van materialen, misverstanden, persoonlijke conflicten, het ver
onachtzamen van verplichtingen, het negeren van rechten van anderen, 
het niet bereiken van het ongerepte, het niet handelen uit het geloof. Ze 
staat voortdurend op gespannen voet met het ideale. 

Dat geldt ook voor de arbeid die mensen gezamenlijk verrichten in 
verenigingen, instellingen of in organen van de staat. Ook binnen het 
formele kader van zo'n vereniging, instelling of orgaan moet de mens 
vormend bezig zijn; het ideaal wordt daar evenmin bereikt. 

De zin van de menselijke arbeid is niet gelegen in het verlangen naar 
een heilstaat, waarvoor ieder zich dient in te zetten, maar in de betrokken
heid van de schepping op de Schepper, die in Jezus Christus de schuld 
vergeeft en de vloek in zegen verandert. 

Vervolgens stel ik er prijs op vooraf met zoveel woorden te zeggen, dat 
ik het noch eens ben met hen, die publiekrechtelijke lichamen uitsluitend 
zien als gedecentraliseerde overheidslichamen, noch met hen, die menen, 
dat de bevoegdheden van publiekrechtelijke lichamen in wezen besloten 
liggen in de eigen structuur van het bedrijfsleven, de maatschappij of van 
een bedrijfstak (c.q. -sector of -kolom). 

§ 2. De structuur van een bedrijfslicluzam 

Ik hoop zo de weg te hebben geëffend voor de behandeling van mijn 
eigenlijke onderwerp: de p.b.o. in ontwikkeling. Met opzet heb ik de titel 
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thans zo geformuleerd. De p.b.o. is geen onveranderlijke zaak. Het is een 
produkt van menselijke vormgeving. Deze vormgeving gaat door. De p.b.o. 
van straks is een andere dan de p.b.o. van nu, die op zijn beurt weer 
resultaat is van vroegere vormgeving. 

Organisaties van werkgevers en werknemers nemen het initiatief tot 
de instelling van een bedrijfslichaam. Een zodanig initiatief komt niet uit 
de lucht vallen. Het wordt geconditioneerd door de verhoudingen in het 
betrokken stukje bedrijfsleven. Het veronderstelt de aanwezigheid van 
organisaties van werkgevers en werknemers, waarvan de doelstellingen 
zich verdragen met de openbare orde; organisaties, bereid tot behoorlijk 
overleg en met een op belangrijke punten gemeenschappelijke visie ten 
aanzien van de gewenste ontwikkeling van de ondernemingen, waarvoor 
zij een bedrijfslichaam ingesteld willen zien. 

Leidt een initiatief tot het beoogde resultaat, dan zullen deze voor
waarden aanwezig moeten blijven. Bij gebreke daarvan zijn slechts con
flicten te verwachten, welke het gezamenlijk optreden - ook in de inmiddels 
ingestelde bedrijfslichamen - frusteren. 

Immers de organisaties van werkgevers en werknemers mogen wel de 
leden van het bestuur van een bedrijfslichaam benoemen, maar als deze 
benoemd zijn, handelen ze zonder last of ruggespraak. De benoemende 
organisatie kan geen opdracht geven, een bepaald standpunt in te nemen. 
Ook mag een bestuurslid niet "thuis" gaan vragen, wat hij zeggen moet 
na zijn mening te hebben voorbehouden. Wel wordt voorafgaand overleg 
om de meningen in de eigen organisatie te peilen verondersteld; uiteraard 
met de reserve van een eventueel opgelegde geheimhouding ten aanzien 
van bepaalde onderwerpen. 

Organisaties die de stap naar de p.b.o. doen, moeten het vertrouwen 
bezitten dat het bestuur van het bedrijfslichaam in de publiekrechtelijke 
sfeer zal werken in de geest van het overleg in de bedrijfstak en dat de 
werkzaamheden van het in te stellen lichaam een klankbodem zullen vinden 
bij de bedrijfsgenoten. Hun taak ondergaat door het instellen van een 
publiekrechtelijk bedrijfslichaam een belangrijke verandering. Ik wil dat 
met een enkel voorbeeld illustreren. 

Overeenstemming ten aanzien van het verlangen van de bevoegdheid 
verordeningen te maken met betrekking tot lonen en arbeidsvoorwaarden, 
wijzigt de taak van de vrije organisaties met betrekking tot dit onderwerp. 
Het spel moet anders gespeeld worden. Niet de organisaties maken de 
zaak klaar, het publiekrechtelijk bedrijfslichaam bereidt voor en neemt de 
uiteindelijke beslissing. Van zelfstandige partners in het overleg worden 
de organisaties "deelgenoot" in een lichaam, dat de zaken behartigt in hun 
plaats. Hetzelfde geldt voor de adviserende en de bestuurlijke taak. Onder
werpen, waarover, indien geen publiekrechtelijke lichamen zouden zijn 
ingesteld, de organisaties zouden adresseren, worden nu gevraagd of onge
vraagd beadviseerd door het bedrijfslichaam. Het ter hand nemen van een 
onderwerp als "daad van vrij bestuur" heeft tot gevolg, dat de directe 
bemoeienis met dat onderwerp door de organisaties ophoudt. Het is niet 
mogelijk, nu reeds aan te geven, welke verschuivingen zich in concreto 
zullen voordoen. Dat zal de ontwikkeling leren. Het is mede afhankelijk 
van de bereidheid van de organisaties tot het inbrengen van het overleg 
oyer bepaalde zaken in de p.b.o. Een duidelijk voorbeeld, hoe dit precies 
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in de praktijk verloopt, is te vinden in het na de instelling van de Sociaal
Economische Raad voortbestaan van de Stichting van den Arbeid en de 
regelmatige - thans zeer concrete - aandrang, ook dit stuk overleg in 
de S.E.R. te brengen. 

De taak van de overheid ondergaat eveneens wijzigingen tengevolge 
van de instelling van publiekrechtelijke lichamen. Ook dit wil ik illustreren. 
Voor wat de verordenende bevoegdheid aangaat is het toezicht op de 
ondernemersovereenkomsten een goed voorbeeld. Indien een bedrijfslichaam 
de bevoegdheid verkrijgt, regelen te stellen met betrekking tot minimum
voorwaarden voor de concurrentie, in acht te nemen bij het aangaan van 
ondernemersovereenkomsten, wordt dit toezicht voor een deel door het 
bedrijfslichaam overgenomen. 

De adviserende taak van een publiekrechtelijk lichaam beperkt de taak 
van de overheid, in een aantal gevallen door de verplichting advies te 
vragen. 

Voor wat de bewindstaak aangaat is er een duidelijke parallel met de r' 
verhouding tot de vrije organisaties ten aanzien van de algemeen bestuur-
lijke taak: in het ene geval is de bereidheid van de organisaties om mee 
te werken beslissend, in het andere geval die van de overheid. 

Zo neemt een bedrijfslichaam een geheel eigen plaats in tussen de over-
heid en de vrije organisaties. Het is een gelukkige combinatie van een l 
functioneel gedecentraliseerd overheidslichaam en een instelling van het r 
bedrijfsleven. 

Het is duidelijk, dat een zodanige verstrengeling van publiekrechtelijke 
en maatschappelijke functies aan wettelijke regels gebonden dient te zijn. 
Dat is voorwaarde voor de overdracht van bevoegdheden door de overheid. 
Bij de verordenende bevoegdheden spreekt dit het sterkst. Het ligt in de 
aard van een samenleving zoals de nederlandse waarin het overheids
gezag is gecentraliseerd. Decentralisatie zonder controle werkt desinte
grerend en kan leiden tot ongelijkheid in rechtsbedeling. Elk lichaam met 
externe verordenende bevoegdheid moet daarom gedwongen kunnen wor
den in de pas te lopen. 

§ 3. Verschil in accent bij de opbouwen de uitbouw 

De nadere detaillering van deze opzet in de wet heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad. Ik volsta wat dit aangaat met de opmerking, dat daarbij 
verschillende opvattingen om de voorrang hebben gestreden en dat een 
produkt is ontstaan, dat staat in het teken van het compromis. Het behoeft, 
indien men dit als gegeven beschouwt, niet te verwonderen, dat eenzelfde 
verschil in accent zich ook bij de verdere uitbouw van de p.b.o. doet ge
voelen. Ik wil dat nader toelichten door mijn visie op de p.b.o. te confron
teren met de ontwikkeling van de p.b.o., die te verwachten is, indien men 
de accenten anders legt dan in het voorgaande werd aangegeven. 

In het licht van § 2 moet verstaanbaar zijn, dat ik in de p.b.o. een 
praktisch middel zie, waardoor het de bedrijfsgenoten mogelijk wordt 
beter dan in de privaatrechtelijke sfeer de eigen zaken te behartigen, zij 
het dan onder toezicht van de hoge overheid (c.q. deS.E.R.). Dit accent 
is m.i. bij de eerste vormgeving aan publiekrechtelijke bedrijfslichamen 
niet zodanig gelegd, dat wij daarover in alle opzichten tevreden kunnen 
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zijn. Het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties deelt deze mening 
blijkens de brochure "richtlijnen p.b.o." 1), waarin aangedrongen wordt 
op een meer levend contact tussen het werk van de vrije organisaties en 
de p.b.o. Deze brochure staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van 
een organisatorisch streven. Het amendement-De Gaay Fortman, indertijd 
ingediend om bij de totstandkoming van bepaalde verordeningen van pro
duktschappen het overleg met bij die produkt schappen betrokken organi
saties te stipuleren, getuigt van eenzelfde benaderingswijze. Het is inge
geven door de opvatting dat, indien aan deze uitwisseling van gedachten 
tussen de vrije organisaties en publiekrechtelijke lichamen niet nadruk
kelijk aandacht wordt besteed, het maatschappelijk aspect van de p. b. o. 
in gedrang kan komen. 

Tegenover deze opvatting staat in de eerste plaats de mening van hen, 
die zich met betrekking tot het contact met de organisaties op een formeel 
en wettelijk standpunt stellen. De meningsvorming in de vrije organi~ 
saties wordt bij deze variant van de p. b. o. relatief minder belangrijk. 
Het bestuur van het bedrijfslichaam maakt de dienst uit. Op deze wijze 
is aan de eisen van de wet voldaan, maar langzamerhand wordt de invloed 
van de maatschappij gereduceerd. , " 

De 'genomen beslissingen kunnen in dit geval verantwoord zijn. -Met 
name wanneer het erom gaat, die beslissingen in het licht van, het alge
meen belang te motiveren, zijn er geen problemen. Zij worden eèhter 
moeilijker geënt op de doelstellingen van het vrije bedrijfsleven. In plaats 
van te functioneren als trait d'union tussen het bedrijfsbelang en het 
nationaal belang fungeert het lichaam uitsluitend als spreekbuis van het 
nationaal belang. 

Een tweede mogelijkheid tot het scheefgroeien van de p. b. o. ligt in 
de overaccentuering van de betekenis van de "standenorganisatie" voor de 
maatschappelijke orde. Het maatschappelijk gedragspatroon krijgt in deze 
gedachtengang zelfstandige betekenis. Het ingestelde lichaam is geen mid
del meer maar doel in zichzelf. Het lijkt zinvol, het zoveel mogelijk op te 
tuigen en op allerlei zaken invloed te geven, ook in gevallen, waarin de 
vrije organisaties met meer vrucht zouden kunnen optreden. 

Ik meen dat ook tegen deze variant stelling genomen moet worden. 
Hier dreigt het gevaar dat het evenwicht tussen de vrije organisaties en 
het bedrijfslichaam bij de wederzijdse taakuitoefening verloren gaat. 

De opvatting, dat de p.b.o. een in bepaalde omstandigheden noodzake
lijk kwaad is, levert wellicht in de praktijk nog het minste bezwaar op. 
Ze heeft een remmende invloed op de totstandkoming van de p.b.o., maar 
kan, indien voldoende positief gerichte krachten aanwezig zijn, een nut
tige critische functie vervullen. 

Nu dient men zich te hoeden voor een uitleg van deze beschrijving 
in een door mij niet gewenste zin. De gevolgde redenering zou nl. kunnen 
suggereren, dat socialisten, katholieken en liberalen niet constructief bij 
de vorming aan een goede bedrijfsorganisatie meewerken en dat ik alleen 
de door mij voorgestane opvatting van de p. b. o. zo.nder fouten achL Deze 
uitleg is simplistisch en daarom onjuist. Met opzet zette ik boven deze 
paragraaf "verschil in accent bij de opbouwen de uitbouw", Ik meen wel, 

1) Rapport inzake de opzet en inrichting van publiekrechtelijke bedrijfsorganen; 1955, 
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dat het socialisme de tendentie in zich heeft het overheidselement in de 
p.b.o. te accentueren, dat de rooms-katholiek er toe neigt aan het corpo
ratieve element extra nadruk te geven, en dat de liberaal de neiging heeft 
tot onderwaardering. Deze krachten compenseren elkaar evenwel in be
langrijke mate. Bovendien, ook in onze eigen kring doet zich een moeilijk
heid voor. Wij hebben de neiging, de p.b.o. te bevoogden. 

Deze instelling vloeit voort uit de genegenheid de individuele verant
woordelijkheid te veel accent te geven. In de p.b.o. openbaart zich deze 
mentaliteit in dien zin, dat men het bestuur van een publiekrechtelijk be
drijfslichaam tot in details wenst te controleren en niets wil overlaten. Dit 
heeft ingewikkelde procedures tot gevolg, waardoor het eigenlijke overleg 
verstikt kan worden. Het is een karaktertrek, die tekort doet aan de ver
antwoordelijkheid welke het bestuur heeft gekregen. Besturen betekent 
onder meer bevoegd zijn tot het kiezen, van bepaalde oplossingen en het 
hanteren van de middelen om die oplossingen ten uitvoer te brengen. Een 
democratische uitvoering van deze bestuursfunctie laat wel het appel op 
de gekozen uitgangspunten voor het beleid open, maar mag niet leiden tot 
denaturering van de bestuurskracht. Dat geschiedt indien men tot een 
zodanige detaillering wil komen, dat het nemen van een verantwoorde 
beslissing op het ogenblik, waarop die beslissing gewenst is, onmogelijk 
wordt gemaakt. 

Het is goed, er tenslotte de nadruk op te leggen, dat de praktijk altijd ) 
sterker is dan de leer. In het praktisch overleg heeft de nuchtere zakelijke 
kijk op de onderlinge verhoudingen en de wegen en middelen om het be
drijfsleven op een hoger plan te brengen, de meeste kans van slagen. Dat 
maakt het compromis tussen de maatschappelijke groeperingen, zoals dat 
in de Wet op de Bedrijfsorganisatie vorm heeft gekregen, zo waardevol. 
Het schept praktische mogelijkheden voor de uitbouw van de p.b.o. met 
behoud van de uitgangspunten die ieder tot het aangaan van dat com-
promis bewogen. 

§ 4. Hoge overheid en bedrijfsorganisatie 

Deze beschouwing zou een duidelijk tekort vertonen, indien de daarin 
ontvouwde gedachtengang niet zou worden getoetst aan een aantal vragen, 
die bij de ontwikkeling van de p.b.o. in de eerste jaren de aandacht hebben 
gehad. 

Het eerste punt, waaraan ik in dit verband aandacht wil besteden is de 
totstandkoming van publiekrechtelijke bedrijfslichamen. Het is te doen 
gebruikelijk geworden, dat ieder jaar bij de algemene beschouwingen 
in de Tweede en Eerste Kamer de nodige vraagtekens worden geplaatst bij 
de beoordeling van het beleid van de voor de bevordering van de p.b.o. 
mede verantwoordelijke bewindsman, thans (nog) de minister van Binnen
landse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
minister Struycken, en zijn staatssecretaris, de heer Schmelzer. Met name 
wordt dan geklaagd ov:er de trage totstandkoming van publiekrechtelijke 
lichamen. Ik meen, dat deze klacht in het algemeen ongegrond is. Er zijn 
sinds de totstandkoming van de wet ingesteld 47 bedrijfslichamen (32 be
drijfschappen en 15 produktschappen). In vele bedrijfstakken waarin zo
danige lichamen nog niet tot stand zijn gekomen wordt over die tot-
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standkoming overleg gepleegd. Indien men dit overleg zou storen door 
initiatieven van de zijde van de overheid, dan zou dat voor betrokkenen 
in sterke mate desoriënterend kunnen werken. 

Niet in alle bedrijfstakken zijn de voorwaarden even gunstig om tot de 
instelling van een bedrijfslichaam te komen. Een op gang zijnd rijpings
proces dat hierin verandering zou kunnen brengen, heeft zijn eigen 
tempo. Het is dan ook stellig niet denkbeeldig, dat invloeden van buitenaf 
vertragend op dit tempo zouden inwerken. 

N aar mijn gevoel is er alleen reden tot het optreden van de overheid 
in gevallen, waarin vooringenomen standpunten van betrokken organisaties 
of het ontbreken van elk gevoel voor de positieve elementen van de p.b.o. 
de oorzaak zijn van het uitblijven van initiatieven om op kortere of langere 
termijn tot de instelling van een bedrijfslichaam te geraken. Met instem
ming heb ik dan ook de uiteenzettingen op dit punt van Staatssecretaris 
Schmelzer in de Handelingen van de Tweede Kamer gelezen. Hij stelde 
daar o. a.: "Ik ben het eens met de heren Van Dijk, Van Mastrigt en 
Van der Ploeg, die er met name op gewezen hebben, dat een gezonde 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie slechts tot stand komt, wanneer zij 
in het bedrijfsleven is geworteld, wanneer de branche of sector rijp is voor 
het instellen van een bedrijfslichaam" 2). 

Een ander vraagstuk dat nogal de aandacht heeft getrokken, is de 
vraag, of de S.E.R. bij de vervulling van zijn adviserende taak zou moeten 
streven naar het bereiken van compromissen dan wel beter meerder
heids- en minderheidsstandpunten zou kunnen weergeven. M. i. is deze 
vraag niet in haar algemeenheid te beantwoorden. 

Een compromis kan onder bepaalde omstandigheden politiek de be
tekenis krijgen van een fait accompli, een zaak waar de regering niet 
meer omheen kan. In dat geval kan tegen een zodanig compromis be
zwaar bestaan; met name wanneer bij dat compromis de uitgangspunten 
van de betrokken groeperingen in geding zijn. Ook bij de adviestaak, 
vervuld door de S.E.R., gaat de regel op, in de vorige paragraaf met be
trekking tot de reikwijdte van het compromis gegeven. Tegen een com
promis bestaat stellig geen bezwaar, indien betrokkenen hun uitgangs
punten niet prijsgeven. 

De kernvraag die achter deze probleemstelling schuilt is, welke houding 
de regering tegenover een S.E.R.-advies inneemt. De regering dient te 
regeren en zij kan een S.E.R.-advies niet volgen wanneer het nationaal 
belang zich daartegen zou verzetten. Een regering met onvoldoende regeer
kracht stuit hier steeds op moeilijkheden. 

Zodanige moeilijkheden kunnen niet voorkomen worden door de S.E.R. 
te maken tot een staatsorgaan. Wijlen prof. De Vries heeft op dit punt de 
aandacht gevestigd in de laatste nieuwsjaarsrede (1958), welke hij als 
voorzitter van de Sociaal-Economische Raad hield. Hij heeft in die rede 
gezegd, dat "bij de meeste uiteenzettingen van de voorstanders van de 
functionele vertegenwoordiging 3) treft ... , dat zij sterk zijn toegespitst 
op het bedrijfsleven". Dit accent wordt ten onrechte gelegd, wanneer het 
gaat om de organisatie van de staat, de publieke rechtsgemeenschap, waarin 

2) Handelingen Tweede Kamer 1958/59, dl Il, blz. 2104. 
3) De instelling van een "derde kamer" ter vertegenwoordiging van een of meer 

levenskringen. 
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het recht voor allen op dezelfde wijze besteld dient te worden. De ontwik
keling van het bedrijfsleven is eerst sedert de industriële revolutie een van 
de belangrijkste politieke vraagstukken. Het staat niet vast, dat dit zo zal 
blijven. Het tegendeel is waarschijnlijk. Er zijn reeds stemmen opgegaan, 
die, via de tweede industriële revolutie en de invoering van de "automa
tion" , verwachten dat het probleem van de toekomst veel meer dat van 
de bezigheid in de vrije tijd zal zijn. Moet dan straks wellicht ook een 
vertegenwoordigend lichaam worden ingesteld voor degenen, die met 
hun vrije tijd geen raad weten? 

Een radicale wijziging van ons staatsbestel door aan het bedrijfsleven 
een derde kamer te geven, moet als een onevenwichtige benadering van 
het vraagstuk van de hand gewezen worden. De S.E.R. moet publiek
rechtelijk bedrijfslichaam blijven, evenals de ander publiekrechtelijke 
bedrijfslichamen. De S.E.R. maken tot een instelling van de staat zou 
juist dit karakter denatureren en aan het bedrijfsleven een verant
woordelijkheid opleggen die het niet toekomt. De kracht van de S.E.R. 
is gelegen in de omstandigheid, dat het bedrijfsleven er zichzelf kan 
zijn en --,- geassisteerd door een vijftien-tal door de Kroon benoemde 
S.E.R.-Ieden - àdviezen kan uitbrengen die "in feite belangrijke in
vloed hebben ... , omdat zij deugdelijk van voorbereiding en qua invloed 
van grote waarde zijn" 4). De kracht van de regering ligt in het dragen 
van haar eigen verantwoordelijkheid, zo nodig rechtdraads tegen een 
S.E.R.~advies in. 

§ 5. Strijd om het karakter van dé bedrijfslichamen 

Ook op het vlak van de produktschappen en bedrijfschappen is het 
verschil in benaderingswijze door de onderscheiden geestelijk-maat
schappelijke stromingen merkbaar. De protestants-christelijke visie 
werd hier het duidelijkst tot uitdrukking gebracht in het reeds genoemde 
amendement-De Gaay Fortman bij de behandeling van de eerste ont
werpen voor de instelling van een aantal produktschappen in de S.E.R. 
Het amendement had de strekking verordeningen met externe binding 
vóór de vaststelling voor te leggen aan de vrije organisaties, teneinde deze 
in de gelegenheid te stelen, haar mening daaromtrent kenbaar te maken. 

" ,. 

De bedoeling was hierdoor "leven en werken van het produktschap , 
door de organisaties die het dragen voortdurend te doen volgen". De ~ .. , 
organisaties zouden door het amendement voortdurend aan de plicht 
daartoe herinnerd worden. 

Het heeft met name in protestants-christelijke kring in de aanvang 
zelfs verwondering gewekt dat men van andere zijde bezwaren tegen de 
daarin vervatte gedachte bleek te hebben. Nu de kruitdamp wat is op
getrokken en de zaak beter is te overzien is dit alles wel wat duidelijker 
geworden. De argumenten van degenen die tegen het amendement 
stemden, hangen ten nauwste samen met de geschetste ontwikkelings~ 
tendenties in de p.b.o. Wellicht niet in dien zin dat zonder inlegkunde 
voor elk der onderscheiden geestelijk-maatschappelijke stromingen het 
niet aanvaarden van het amendement een logische consequentie van de 

4) Prof. Verrijn Stuart bij zijn installatie als voorzitter van de S.E.R. 
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gehuldigde opvatting is. In ieder geval wel omdat men onwennig bleek 
te staan tegenover deze protestants-christelijke kijk op de zaak. 

Merkwaardigerwijze liggen de kaarten bij de vraag naar de omzetting 
van de figuur van de collectieve arbeidsovereenkomt in die van een loon
verordening van een bedrijfschap net even anders. Zoals bekend, is deze 
omzetting enige jaren uitgesteld. De verordenende bevoegdheid ten aan
zien van dit onderwerp wordt met behulp van de zg. "overgeschilderde 
schildersclausule" "op afbetaling" verleend. De clausule bepaalt dat de 
bevoegdheid eerst na een viertal jaren in werking treedt. Voordien kan 
de bevoegdheid van kracht wmden, op een door de S.E.R. bepaald tijd
stip, het bedrijfslichaam gehoord. 

Het is niet zo verwonderlijk dat het zo gegaan is. Juist op dit punt 
moet een diep ingrijpende omschakeling plaatsvinden. Het wennen aan 
een loonverordening is niet alleen een mentale kwestie, maar vergt ook 
een nadrukkelijke aanpassing van de werkwijze der organisaties. Deze aan
passing kost tijd. Met name voor de werknemersorganisaties is het zeker 
geen eenvoudige zaak, de van ouds belangrijkste functie dezer organisaties 
voor een deel over te dragen aan een publiekrechtelijk lichaam. 

Bovendien, in onze kring bestaat op dit punt nog verschil van inzicht. 
Sommigen zijn voorstander van loonverordeningen, anderen zouden er de 
voorkeur aan geven wanneer een bedrijfslichaam een in het vrije overleg 
tot stand gekomen c. a. o. algemeen verbindend zou kunnen verklaren. Het 
voordeel van de laatstgenoemde procedure is, dat een goed overleg tussen 
de organisaties de voorwaarde blijft voor de totstandkoming van een 
regeling. 

Ik voel voor deze gedachtengang, maar wil toch niet nalaten erop te 
wijzen dat het niet geheel juist is, deze twee alternatieven naast elkaar 
te stellen. Indien de verhoudingen materieel goed liggen, is de vorm
kwestie namelijk wel op te lossen. Als het goed is, vindt over de regeling 
van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij de figuur van de loonver
ordening een even intensief overleg in de organisatie plaats als bij de vast
stelling van een c. a. o. Als gevolg daarvan zal ook bij de vaststelling 
van een verordening in het bedrijfslichaam in het ideale geval het element 
van onderhandelen niet ontbreken. 

Het toezenden van een ontwerp-verordening lonen- en andere voor
waarden aan de vrije organisaties voor advies zou het beraad vooraf in 
de organisaties stimuleren. Er zou daardoor ook minder snel een afstand 
groeien tussen het bedrijfslichaam en de organisaties. Het verband met 
het amendement-De Gaay Fortman is hiermee aangegeven. In het ene 
geval werd de gedachte aan een stimulans voor de behandeling van een 
ontwerp verordening van de hand gewezen, in het andere geval wilde men 
het traditionele overleg althans voorlopig handhaven. Dit verschil in con
clusie geeft moed voor een beïnvloeding in een richting waarbij zowel aan 
het publiekrechtelijk bedrijfslichaam als aan de organisaties een passende 
invloed op de gang van zaken wordt gegeven 5). 

Een geheel ander punt is de aftrek van de contributie. De wet staat ten 

5) Vermelding verdient in dit verband, dat de suggestie van het Convent·~ gedaan 
in. het rapport, genoemd in de noot bij § 3 -. de gedachte van het amendement-De Gaay 
Fortman op te mimen in het reglèment van .orde, in een aantal gevallen in" de praktijk 
werd gevolgd. 
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behoeve van ondernemers een aftrek toe tot een gedeelte van het bedrag 
der door hen betaalde contributies met een aftrek van 50 % van het bedrag 
der heffing. Theoretisch kan deze aftrek derhalve het bedrag der contri
butie minus 1 cent bedragen. In de praktijk is deze regel van de wet ge
amendeerd. Bij het goedkeuringsbeleid wordt globaal genomen hoogstens 
een aftrek van 50 % der contributie toegestaan. Dat aan deze zaak door de 
vrije organisaties van ondernemers nogal getrokken werd, is te begrijpen. 
In vele sectoren van het bedrijfsleven behoren de ondernemers niet tot de 
enthousiaste contributiebetalers. De noodzaak tot het betalen van een 
heffing naast de contributie is als gevolg daarvan zeker geen stimulans 
voor de ledenwerving door de organisaties. 

Een belangrijk motief voor de aftrek is overigens de werkzaamheid der 
vrije organisaties in het algemeen. Moeilijk is aan te geven, welk deel 
van het werk dat door de organisaties wordt verricht, in het algemeen 
belang is geschied. Wel is te verwachten dat de organisaties hun activi
teiten in het algemeen belang zullen gaan verminderen indien deze alleen 
door de leden betaald moeten worden. 

Het gaat er nu om, het evenwicht te vinden. Daarvoor dienen de 
organisaties zich steeds meer te realiseren, dat het publiek-rechtelijk be
drijfslichaam haar eigen instrument is, dat zij kunnen hanteren ook om tot 
een goede verdeling van lasten te geraken. Het voeren van onderhande
lingen bv. met het oog op een vast te stellen loonverordening in het bestuur 
van een bedrijfslichaam, wordt bekostigd door alle bedrijfsgenoten. Naar
mate men het bedrijfslichaam meer inschakelt naar die mate zal ook de 
klacht dat de ongeorganiseerden niet bijdragen, verminderd kunnen 
worden. 

V oorzover het onderwerpen geldt, welke tot de typische bevoegdheden 
van het bedrijfslichaam behoren, dus bv. het uitbrengen van adviezen en 
het uitoefenen van verordenende bevoegdheid, zijn de mogelijkheden op 
dit punt duidelijk gemarkeerd. Anders ligt het ten aanzien van de be
sturende taak. Allerlei activiteiten zoals produktiviteitsbevordering, vak
opleiding, omscholing e. d. kunnen in dit kader door een bedrijfslichaam 
ter hand worden genomen. Het is evenwel niet wenselijk, dat dit zonder 
meer gebeurt. Het verdient aanbeveling, eerst te overwegen, of een oplos
sing gevonden kan worden langs de weg van subsidie. Ik zou hier het
zelfde criterium willen aanleggen dat ook in onze kring wordt gebruikt met 
betrekking tot de vervulling van taken door de overheid en door het maat
schappelijk leven in het algemeen. De bedrijfsoverheid treedt op haar ter
rein aanvullend op, indien de openbare orde, in de meest ruime zin van 
het woord, dit optreden noodzakelijk maakt. 

§ 6. Besluit 

Zo blijkt, dat de lijnen van het compromis ook doorlopen in de p.b.o.
praktijk. Daarom kan de p.b.o. niet statisch worden gezien, maar alleen 
in nauw verband met de ontwikkeling van de maatschappij. Het komt er 
daarbij terdege op aan, in welke richting men deze ontwikkeling wil 
stimuleren. 

Als vrucht van onderscheiden maatschappelijke denkbeelden vraagt zij 
aandacht voor het vraagstuk van de verantwoordelijkheid van het vrije 
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bedrijfsleven aan de ene zijde en die van de overheid aan de andere zijde. 
Dit juist door de gelukkige combinatie van deze verantwoordelijkheden in 
de nieuwe lichamen. 

In de praktijk zal vooral in de eerste ontwikkelingsfase gelet moeten 
worden op elke overaccentuering in de ene of in de andere richting. Ver
keerd gelegde accenten zullen spanningen tengevolge hebben. Het ver
mijden van daaruit voortvloeiende conflicten leidt tot een goede vorm
geving. Het is een opdracht waard om vervuld te worden. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Bij de regeling van de internationale verhoudingen komt in de laatste 
maanden een oud vraagstuk weer duidelijk in het middelpunt te staan, 
n1. de vraag in hoeverre het geoorloofd is in te grijpen in de binnenlandse 
staatkundige toestand van buurstaten. 

Lange jaren heeft men dat ongeoorloofd geoordeeld. Dat was voor
namelijk het geval in het midden van de negentiende eeuwen de begin
jaren van de twintigste eeuw. Na de val van Napoleon had men van de 
dusgenaamde interventiepolitiek der zogenaamde grote vijf, Rusland, 
Oostenrijk, Pruisen en Engeland, alsmede later Frankrijk, last genoeg 
gehad. Opgezet als een pogen het oplaaien van de revolutiegedachte in 
Europa tegen te gaan, bleek het weldra dat men elke vooruitstrevende 
beweging de kop wilde indrukken. Vandaar dat men zulke interventie 
later afkeurde, omdat daardoor inbreuk zou worden gemaakt op de sou
vereiniteit. 

Nadat de Volkenbond een band had geschapen tussen vele staten, kwam 
ook de interventie in een ander licht te staan. Zij kon thans gemotiveerd 
worden uit de noodzakelijke verdediging van de belangen van de gemeen
schap. Niettemin bleek zelfs toen, evenals onder het tractaat van de 
Verenigde Naties, een beroep op het zuiver binnenlandse karakter van 
de betrokken aangelegenheid mogelijk. 

Evenwel heeft de ontwikkeling der laatste jaren dit vraagstuk anders 
doen zien. Allerlei regelingen toch, die de vorming van grote eenheden 
beoogden, voornamelijk in het westen van Europa, bleken betrekkelijk 
eenvoudig tot stand te komen door overeenkomsten tussen afgevaardigden 
der betrokken staten. Zo spoedig echter het concept bij de afzonderlijke 
volksvertegenwoordigingen kwam, ontstond er verzet, waardoor het oor
spronkelijke tractaat moest worden verzwakt dan wel geheel verdween. 
Men denke aan de geprojecteerde Europese defensiegemeenschap. Daar
door kon dan vaak hetgeen oorspronkelijk als algemeen noodzakelijk werd 
gezien, niet op gang komen. Die volksvertegenwoordiging handelde dan 
bovendien meermalen onder invloed van binnenlandse politieke verhon--
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dingen, die toch eigenlijk van geen belang waren voor de volkerengemeen
schap. Vandaar, dat men zich ging afvragen, of dit op den duur wel kon 
worden getolereerd. Het was heel fraai in de verklaring over de rechten 
en plichten der naties, uit te gaan van de plicht zich te onthouden van 
interventie in de binnenlandse zaken van een andere staat. Maar kon men 
dit wel ongerept blijven aanvaarden, als daardoor de gehele internationale 
ontwikkeling werd geschaad ? Waarom moest men er mede accoord gaan, 
dat de wankele parlementaire situatie in Frankrijk de vorming van een 
krachtige Europese gemeenschap telkens verhinderde? Wat had de Bel
gische schoolkwestie te maken met de grootte van het Belgische militaire 
contingent voor de Navo? Wat had een prestige-kwestie tussen de socia
listische burgemeester van Berlijn met de christen-democratische Adenauer 
nu te maken met de regeling van de status van Berlijn? 

Al deze en dergelijke kwesties maakten het duidelijk, dat men niet 
zonder meer de binnenlandse politieke verhoudingen kon onttrekken aan 
de invloed van de buurlanden. 

Wie dus de internationale ontwikkeling wil beoordelen, moet terdege 
rekening houden met de binnenlandse staatkundige verhoudingen. Van
daar dat men voor een overzicht van hetgeen zich de laatste twee maanden 
in Europa heeft afgespeeld, eerst de ontwikkeling in Frankrijk moet na
gaan, d.w.z. de vervanging van de vierde republiek door de vijfde. 

De vierde republiek ontving haar constitutie op 13 oktober 1946 krach
tens een gehouden referendum. Zij kende vier gekozen nationale lichamen, 
namelijk de nationale vergadering, die gekozen werd met algemeen kies
recht. Verder kende men de raad van de republiek, die gekozen werd 
met indirect kiesrecht. Deze twee tezamen vormden het parlement. Zij 
konden zich verenigen tot het congres, dat tot taak had de president te 
kiezen. De economische raad en de raad van de Franse unie speelden ten 
opzichte van deze twee een beschieden rol. 

De president wees de eerste minister aan, die dan weer de goedkeuring 
voor zijn optreden moest verkrijgen van de nationale vergadering. Hij 
deed zelf de voordracht voor de samenstelling van zijn kabinet. 

Het zwakke punt in deze staatsregeling was wel de verhouding tussen 
de volksvertegenwoordiging en de uitvoerende macht. De nationale ver
gadering toch had het recht bij eenvoudig meerderheidsbesluit een kabinet 
tot aftreding te dwingen, hetzij door een voorgestelde motie van ver
trouwen te verwerpen, hetzij door afkeuring uit te spreken over voor
stellen van het kabinet. Wel had de president, evenals onder de constitutie 
van de derde republiek de bevoegdheid de nationale vergadering te ont
binden, maar reeds onder de derde republiek was dit recht in onbruik 
geraakt. Bovendien had de Franse nationale vergadering niet als het Engels 
parlement een beperkt aantal partijen maar een grote verscheidenheid 
van politieke groepen, die zich om de minste oorzaken weer konden ver
delen of zich verenigen. Door combinatie van minderheidsgroepen, kon 
men dus niet alleen door weigering van de investituur. het optreden van 
een nieuw ministerie verhinderen, maar bovendien kon men elk ogenblik 
aan het bestaan van een kabinet een einde maken. Het gevolg daarvan 
was een bonte opeenvolging van kabinetten, waardoor elke krachtige re
geerwijze onmogelijk werd gemaakt. Doordat de president gekozen werd 
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door het parlement was het weinig waarschijnlijk, dat een krachtig staats
hoofd hier een einde aan zou maken. En toen men eindelijk er toe overging 
de mogelijkheid van ontbinding van de nationale vergadering te verge
makkelijken, omringde men uitvoering van deze bevoegdheid van de pre
sident nog met zoveel waarborgen, dat er in de praktijk weinig mee was 
te bereiken. Men leze maar eens na de artikelen 49 tot 52 van de constitutie 
van de vierde republiek. 

Het was juist wegens deze zwakke positie van de uitvoerende macht, 
dat De Gaulle indertijd zich uit de politiek terugtrok. En het was te voor
zien, dat hij na zijn terugkomst op het terrein van de staatkunde hieraan 
een einde zou maken. 

De Gaulle tracht dit op twee manieren te bereiken. In de eerste plaats 
heeft hij de macht van het parlement beperkt. Slechts tweemaal per jaar 
vindt er een zitting van het parlement plaats, een van twee en een halve 
maand in de herfst, een van drie maanden in het voorjaar en de zomer. 
Buitengewone zittingen kunnen worden gehouden, doch alleen op ver
zoek van de meerderheid van de nationale vergadering. 

Dit parlement heeft zijn aandeel aan de wetgevende macht. Het terrein 
van de wet is echter zeer beperkt, evenals de mogelijkheden voor de uit
oefening van de wetgevende macht. 

In de tweede plaats is de macht van de president sterk vergroot. Daar
voor was het nodig, dat de president niet door het parlement werd aan
gewezen als onder de vierde republiek. Hij wordt nu gekozen door de 
leden van het parlement, de afgevaardigden van de locale organen en de 
leden van enkele andere organen. Tezamen zijn er meer dan zeventig 
duizend kiezers voor de aanwijzing van de president. Daardoor neemt 
hij een veel zelfstandiger positie in tegenover de volksvertegenwoordiging 
dan zijn voorgangers. Natuurlijk beschikt hij evenals de meeste staats
hoofden over de hoogste bevoegdheden, maar hij doet dat niet nominaal, 
maar in werkelijkheid. Hij kan een voorstel van de regering onderwerpen 
aan de beslissing van het volk door middel van een referendum. Hij kan 
het parlement ontbinden na raadpleging slechts van de eerste minister en 
de presidenten der beide kamers van het parlement. Hij vermag bood
schappen te richten aan de volksvertegenwoordiging, zonder dat er een 
debat over is toegelaten. Bovendien kan hij in ernstige omstandigheden, 
waarbij de veiligheid van de staat, of de zuivere werking van de constitutie 
is betrokken, de maatregelen nemen, welke die omstandigheden vereisen. 
Slechts mag hij de nationale vergadering in zulk een periode niet ont
binden. 

In het algemeen is in de verhouding van de wetgevende en de uit
voerende macht het accent komen te liggen bij de uitvoerende macht. Dit 
blijkt niet overal uit de letter van de nieuwe constitutie. Maar het is wel 
de bedoeling, dat krachtige regenten niet meer in de bewoordingen van 
de grondwet een grens zullen vinden voor hun invloed. 

Merkwaardig is ook de posite van de constitutionele raad. Drie leden 
worden benoemd door de president van de republiek, drie door de presi
dent van de nationale vergadering en drie door de president van de 
senaat. Deze constitutionele raad vervult enigszins de functie van de Kies
raad in Nederland, door alle uitslagen van belangrijke verkiezingen te 
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controleren. Daarnaast heeft hij te waken voor de werking van de consti
tutie. Hij onderzoekt alle wetten op hun strijd met de grondwet. Merk
waardig is ook, dat de afgetreden presidenten lid zijn van de constituti
onele raad. 

In de eerste helft van januari, onmiddellijk na zijn verkiezing tot presi
dent, heeft De Gaulle een toepassing gegeven van zijn constitutie door de 
benoeming van een nieuw Frans kabinet. Laconiek vermeldt het com
muniqué: de president van de republiek heeft de minister van Justitie 
Michel Debré ontboden en met hem gesproken over de algemene toe
standen van het land. Aan het einde van het onderhoud heeft de generaal 
De Gaulle de heer Debré opdracht gegeven hem voorstellen te doen over 
de samenstelling van de regering. De president der republiek heeft de 
heer Michel Debré benoemd tot eerste minister en op diens voorstel de 
leden der regering. 

Het verschil met de moeilijk begaanbare weg tot samenstelling van een 
nieuw kabinet onder de vierde republiek is wel groot. Geen reeksen van 
onberekenbare stemmingen en geen uitbalanceren van de onderlinge ver
houdingen der partijen. De beslissing van de president is voldoende. 

Dat betekent echter nog niet, dat alles tussen de nieuwe functionarissen 
zo glad is verlopen. En nog minder betekent dit, dat de Franse volks
vertegenwoordiging op den duur een dergelijk autoritair optreden van de 
president zal gedogen. Ook is het nog de vraag, of er niet stromingen 
binnen het Franse volk zullen. ontstaan, die langs onwettige weg hun 
afkeuring over het gevoerde beleid zullen willen uitspreken, nu de weg 
der wet voor hen is afgesloten. Bovendien staat en valt alles met de 
persoon, die de functie van president der republiek uitoefent. En De Gaulle 
is niet zo jong meer. En in zijn mogelijke opvolgers stelt men weinig 
vertrouwen. 

Dit alles neemt echter niet weg, dat er op het ogenblik in Frankrijk 
weer geregeerd wordt. Dit blijkt in het bijzonder uit de rol, die Frankrijk 
gaat spelen bij de organisatie van Europa. De eerste stappen moesten 
gezet worden op de weg naar de verwerkelijking van de Europese gemeen
schap. En als gevolg daarvan zullen ook verschillende andere landen uit 
Europa hun positie ten opzichte van deze gemeenschap gaan bepalen. 
Reeds is het duidelijk geworden, dat Frankrijk niet bereid is zonder 
meer toe te geven aan de Engelse wensen inzake een Europese vrij
handelsZ'ême. 

Hoe zal Frankrijk staan ten opzichte van de Navo? Het vraagstuk 
Berlijn is in een acuut stadium gekomen door de Russische voorstellen, 
die niets meer of minder beogen dan een neutraal Duitsland, dat niet 
naar het westen en evenmin naar het oosten gebonden is in een militaire 
organisatie. Vanouds heeft De Gaulle wel enige sympathie gehad voor 
Rusland, getuige het twintigjarig verbond met dit land, dat hij nog in 
1946 heeft gesloten. Binnen de Europese Kolen en Staalgemeenschap is 
alles ook niet pais en vree, zoals blijkt uit de Duitse agitatie tegen de 
Nederlandse afgevaardigde in de Hoge Autoriteit, die van een houding 
van antipathie tegenover de Duitse bondsrepubliek wordt beschuldigd. 

De .. beslissingen ten opzichte van deze problemen, zoals deze door 
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president De Gaulle zullen worden genomen, zullen voor een groot deel 
tevens beslissingen zijn over de wording van het nieuwe Europa. In zo
verre is het dus volkomen gerechtvaardigd, dat bij de behandeling van 
de begroting van Buitenlandse zaken in het Nederlandse parlement de 
constitutionele veranderingen in Frankrijk zijn ter sprake gekomen. 

* 
BOEKBESPREKING 

Gedachten over het agrarisch grondgebruik. Uitgave van de 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. 

De regelingen welke in Nederland zijn getroffen ter bevordering van een 
sociaal en economisch verantwoord agrarisch grondgebruik, staan sinds 
enkele jaren in het centrum van de politieke belangstelling. Wij achten 
het daarom van groot belang kennis te kunnen nemen van de Gedachten 
over het agrarisch grondgebruik, die er leven in de kringen van de Neder
landse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. 

Het rapport waarin deze gedachten zijn neergelegd, is samengesteld 
door een commissie onder voorzitterschap van de antirevolutionaire sena
tor prof. dr. W. Rip. 

Het rapport vangt aan met een inleidende beschouwing over het eigen
domsrecht van de grond, waarin zowel de individuele als de gemeen
schappelijke rechten en verplichtingen van de mens verankerd liggen. 
Terecht wordt opgemerkt, dat dit eigendomsrecht, maar geen zakelijk 
recht zonder meer is, maar dat het de eigenaar in een afhankelijke verti
cale relatie tot God plaatst en daarnaast in een sociale horizontale verbin
ding tot zijn naaste. Dit eigendomsrecht wordt niet door de overheid aan 
de burgers verleend, maar wordt door haar erkend, beschermd en even
tueel beperkt. Het grote probleem dat ons in Nederland met zijn grote 
landhonger de laatste tientallen jaren bezig houdt is, hoever moet en mag 
de overheid gaan in de beperking van het individuele eigendomsrecht. 
Dit is volgens de commissie niet bij voorbaat voor alle omstandigheden 
te zeggen; het is afhankelijk van de concrete situatie op een bepaald ogen
blik. Het is duidelijk dat voortdurende principiële bezinning nodig is, wil 
men komen tot een bevredigende uitwerking van het overheidsbeleid op 
dit terrein. 

Het rapport behandelt uiteraard een groot aantal, dikwijls zeer inge
wikkelde problemen die met het agrarisch grondgebruik in verband staan. 
Uit deze veelheid heb ik een zekere keuze gedaan, welke een voldoende 
beeld geeft van de inhoud van het rapport. 

Verbetering bedrijfsstructuur 
Een klemmend vraagstuk in de Nederlandse landbouw is het kleine

boerenprobleem. Vele landbouwbedrijven zijn te klein om bij de huidige 
stand van de produktie-techniek ratio.neel te kunnen werken. De achter
grond van het ontstaan van dit probleem vormt de wanverhouding tussen 
de aanwezige agrarische. beroepsbevolking ende beschikbare cultuur-
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grond. De commissie beveelt aan te streven naar een vermindering van 
de agrarische bevolkingsdruk door indirecte maatregelen als voorlichting 
bij beroepskeuze, uitbreiding van de omscholingsmogelijkheden en finan
ciële bijdragen in de kosten van opleiding voor beroepen buiten de land
bouw. Langs deze weg kan de agrarische bevolkingsdruk geleidelijk wor
den verminderd, hetgeen een voorwaarde is voor verbetering van de be
drijfsstructuur in de landbouw. 

Wat de meer praktische kant van dit vraagstuk betreft, denkt de com
missie aan het beschikbaar stellen van grond in de Ijsselmeerpolders en 
eventueel elders, ten behoeve van een verbetering der bedrijfsstructuur 
op het oude land. In deze richting werkt ook de Stichting Beheer Land
bouwgronden, die thans in ruilverkavelingen in uitvoering, gronden aan
koopt met een beëindigingsvergoeding. Daar de mogelijkheden grond te 
verwerven in de ruilverkavelingsgebieden naar het oordeel van de com
missie reeds aanzienlijk zijn, acht zij het niet urgent deze mogelijkheden 
voor de S.B.L. te vergroten. Wel acht zij het gewenst de financiële 
armslag van de S.B.L. te verruimen, j.uist in verband met de toenemende 
mogelijkheid om in ruilverkavelingsverbandgrond aan te kopen. Zoals 
bekend zal ook de zgn .. commissie-Hofstee over de twee laatstge.noemde 
punten een advies uitbrengen. 

Wat de juridische kant van het streven naar verbetering van de bedrijfs
structuur betreft, heeft de commissie getracht aan te geven, op welke 
wijze dit het best kan geschieden. Hierbij vragen twee aspecten de aan
dacht, ni. het tegengaan van verslechtering en het bevorderen van ver
betering. 

Wat het eerste punt betreft wordt gewezen op het instituut van de land
bouwkundige toetsing zoals dit is verankerd in de wet op de vervreem
ding van landbouwgronden en in de pachtwet. Het gaat hier om een 
vergelijkende toetsing, waarbij het alleen mogelijk is het slechter worden 
van de bestaande bedrijfsstructuur tegen te gaan. Hiervoor moge ik ver
wijzen naar een artikel van de voorzitter van de studiecommissie prof. Rip 
in Antirevolutionaire Staatkunde van juli/augustus 1957. 

De toepassing van deze bepalingen in de praktijk is zeer moeilijk ge
bleken. Zeer weinig verzoeken tot goedkeuring van overdracht - het 
resultaat van de pachtwet moet nog worden afgewacht - worden althans 
op grond van landbouwkundige motieven door de grondkamers en de 
Centrale Grondkamer afgewezen. 

Niet onvermeld mag blijven, dat de commissie in de ruilverkavelings
gebieden en in de IJsselmeerpolders, waar de verbetering in de verkaveling 
immers met belangrijke overheidssubsidies is tot stand gebracht, gevoelt 
voor een strengere maatstaf dan in de wet op de vervreemding van land
bouwgronden en in de pachtwet wordt gehanteerd. De grondkamer, van 
mening dat een bepaalde splitsing tot ongewenste gevolgen leidt, zou -
aldus de commissie - de bevoegdheid moeten hebben de daarbij betrok
kenen tot terugbetaling van de genoten subsidie te dwingen. Inderdaad 
een maatregel die de overweging waard is, gezien het echec van de 
regering in de Tweede Kamer bij haar laatste voorstellen tot wijziging 
van de wet op de vervreemding van landbouwgronden om deze wet ook 
van. toepassing te verklaren op overdracht van land of overeenkomsten tot 
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vestiging enz. tussen echtgenoten en bloed- of aanverwanten in de rechte 
lijn, indien het land begrepen is geweest in een ruil- of herverkaveling of 
gelegen is in de IJsselmeerpolders. 

Tenslotte zij vermeld dat de commissie, naast de door haar voorgestelde 
positieve maatregelen ter verbetering van de bedrijfsstructuur geen be
hoefte gevoelt aan vestigingseisen. 

Erfrecht 
De commissie wijdt ook uitvoerige beschouwingen aan de voorgenomen 

herziening van het erfrecht, welke eveneens van belang is voor het behoud 
van gezonde landbouwbedrijven. Het erfrecht uit het ontwerp voor een 
nieuw burgerlijk wetboek heeft volledig de instemming van de commissie. 
Zoals bekend, wordt hierin voor de erflater de mogelijkheid geopend zijn 
bedrijf onverdeeld bij testament aan een van zijn kinderen te vermaken, 
onder de verplichting aan de overige erfgenamen hun deel in geld uit te 
keren. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen, dat de rechter bij 
de beslissing over de boedelverdeling in geval van onenigheid· tussen de 
erfgenamen, het bedrijf aan een van de erfgenamen kan toewijzen tegen 
de geschatte waarde, waarbij de overwaarde boven het evenredig aandeel 
aan de overige erfgenamen in geld moet worden uitgekeerd. 

De commissie is verder van mening, dat een verbod van alle splitsingen 
bij vererving te ver zou gaan, in het bijzonder omdat dan alleen aandacht 
zou worden besteed aan het desbetreffende bedrijf, maar niet aan verdere 
gevolgen van de splitsing. De meerderheid van de commissie acht het 
bovendien onjuist, dat bij de verdeling na vererving de erfgenamen niet 
gebonden zijn aan de prijsbeheersing van landbouwgronden. Terecht 
heeft de commissie tegen het opbieden van de erfgenamen bij verkoop 
van land om tot scheiding en deling te komen bezwaar, want degene die 
de grond overneemt komt op zeer hoge lasten te zitten. De minderheid 
van de commissie is daarentegen van mening, dat de erfgenamen in dit 
opzicht vrij moeten worden gelaten opdat daardoor de boedelverdeling 
gemakkelijker kan verlopen en de mede-erfgenamen eerder bereid zullen 
zijn het ouderlijk bedrijf door één van de kinderen te laten overnemen. 

Socialisatie of nationalisatie vam landbouwgronden 
De commissie spreekt zich - wij hadden ook niet anders verwacht van 

een christelijke maatschappelijke organisatie - uitdrukkelijk uit tegen 
socialisatie of nationalisatie van de landbouwgrond. Ook een verkapte 
socialisatie, in de vorm welke door de pas afgetreden minister van Land
bouw dr. ir. Vondeling zeer spitsvondig is ontwikkeld, nl. de vorming 
van een bodemegalisatiefonds, wordt door haar verworpen. De commissie 
toont daarbij met een keur van argumenten aan dat, nog afgezien van de 
grote principiële bezwaren welke hiertegen rijzen, een socialisatie van de 
landbouwgrond slechts een uiterst geringe bijdrage kan leveren ter op
lossing van het structuurprobleem in de landbouw. Wij zijn dankbaar voor 
de zeer positieve wijze waarop de CB.T.B. tegenover zulk een ontwik
keling stelling neemt. 

Verlies van landbouwgrond 
Het verlies van landbouwgrond door ingebruikneming van cultuur-
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grond voor niet-agrarische doeleinden heeft in de jaren 1950-1956 rond 
5000 ha. per j aar bedragen. 

De commissie constateert, dat deze overgang voor de agrarische grond
gebruikers een pijnlijk proces is en dat het van belang is na te gaan, in 
hoeverre de bestaande regelingen tot schadeloosstelling bevredigend wer
ken. Naar onze mening is de schadeloosstelling bij deze overgang door de 
onlangs gewijzigde onteigeningswet thans bevredigend geregeld. Men kan 
zich echter afvragen of de invloed van de landbouw bij het ontwerpen en 
het vaststellen van planologische maatregelen wel altijd voldoende tot 
haar recht komt, gezien de soms al te ruime gemeentelijke uitbreidings
plannen waarvoor landbouwgronden moeten worden geofferd. 

De regeling van' de p,acht 
Ten aanzien van de regeling van het pachtwezen, komt de commIssIe 

tot de conclusie dat, ondanks zekere bezwaren zoals verstarring van de 
bedrijfsstructuur en een inbreuk op het eigendomsrecht, deze regeling niet 
gemist kan worden. Een beheersing van de pachtprijzen, regeling van de 
pachttermijnen en continuatierecht voor de zittende pachter vormen één 
samenhangend onmisbaar geheel, ter bescherming van de grondgebruiker 
tegen ongewenste gevolgen van de in ons land bestaande landhonger. 

N a deze vaststelling, gaat de commissie vervolgens uitvoerig in op de 
spelregels voor een verantwoorde pachtprijsbeheersing. Dit gedeelte van 
het rapport is naar mijn mening het minst geslaagde deel, omdat de com
missie volstaat met het formuleren van een aantal wensen welke alle 
resulteren in een verhoging van de pachtprijzen, welke naar het oordeel 
van de commissie moet worden doorberekend in de kostprijzen en de van 
overheidswege vastgestelde garantieprijzen. Een pachtprijsverhoging der
halve, waarvan de rekening voor een belangrijk gedeelte wordt gepresen
teerd aan de consument en de schatkist. Dat zulk een ontwikkeling, nog 
afgezien van het bezwaar dat de lasten voor een belangrijk deel op derden 
worden afgeschoven, tot een oplossing van de thans bestaande oneven
wichtige pachtprijsstructuur zou leiden, wens ik ten enenmale te be
twijfelen. Langs deze weg komt men immers in de spiraal van de hogere 
pachtprijzen - hogere produktenprijzen - hogere pachtprijzen enz. 
terecht. Het ware gewenst, dat de commissie ook aandacht had besteed 
aan de opbouw van een evenwichtiger prachtprijsstructuur voor gronden 
van verschillende vruchtbaarheid, uitgaande van het thans geldende prijs
niveau van landbouwprodukten. 

De regeling der vervreemding 
De vervreemding van landbouwgronden wordt sinds 21 december 1953 

geregeld door de wet op de vervreemding van landbouwgronden, welke 
wet tijdelijk is verlengd. Het zal de lezer bekend zijn, dat deze tijdelijk
heid in de wet is gebracht door middel van een amendement van de heer 
Bieuwenga, tegen het advies van de socialistische minister Vondeling. Het 
is daarom interessant van het standpunt van de C.B.T.B.-commissie ken
nis te nemen. Dit wordt zeer voorzichtig geformuleerd in de zinsnede: 
"De Commissie is van mening, dat de nadelen van niet-verlenging van 
deze wet voorlopig groter zijn dan de voordelen, zij zou daarom ver
lenging willen bepleiten." Het standpunt dat door de a. r. fractie bij de 
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parlementaire behandeling van deze verlenging is ingenomen, zal derhalve 
in de kringen der CB.T.B. zeker waardering vinden. 

Tot besluit van deze recensie wil ik niet nalaten mijn waardering uit 
te spreken voor dit werk der CB.T.B. Ik ben ervan overtuigd dat onze 
Anti-Revolutionaire Partij dankbaar gebruik zal maken van de princi
piële en zakelijke fundering van het beleid dat in Nederland met betrek
king tot de landbouwgrond wordt gevoerd. 

DRS. A. R. VAN NES 

DR. IR. H. VAN RIESSEN, De maatschappij der toekomst. 
Vierde, uitgebreide druk. Uitgegeven in opdracht van 
de Christelijk Nationale Bibliotheek door T. Wever, 
Franeker. 

Wie meent, dat een democratische samenleving niet kan functioneren 
zonder discussie, zal met ons eens zijn, dat de discussie op haar beurt 
niet functioneren kan, indien zij niet opgevoed en gestimuleerd wordt 
door deskundige en principieel verantwoorde voorlichting. 

Dit is altijd zo geweest, maar wellicht toch nooit in de mate als dit 
thans het geval is. De vraagstukken van vandaag zijn ingewikkelder dan 
ooit te voren, zij het dat zij ook wel eens ingewikkelder gemaakt worden 
dan nodig is. Bovendien zijn zij principieel gesproken veel minder door
zichtig dan vroeger. Het is met name niet zo eenvoudig om in de doolhof 
van de sociaal-economische problematiek de weg te vinden, die princi
pieel verantwoord en geboden is. Hieruit volgt, dat er meer geestelijke 
inspanning nodig is om zich een oordeel te kunnen vormen over de 
problematiek dan vroeger het geval was. 

Het ziet er echter niet naar uit, dat die meerdere geestelijke inspanning 
wordt opgebracht. Is er, met name onder de jongeren, nog de liefde tot 
principiële bezinning? Wordt er nog gelezen en gestudeerd, zoals dat 
vroeger het geval was? Of wordt alle aandacht geabsorbeerd door de 
wonderen der techniek en wordt alle tijd besteed aan sport, radio en 
televisie? 

Goed, zegt men, maar een artikel wordt nog wel gelezen, als het maar 
niet te lang is en een beetje smeuig en leesbaar wordt opgediend. De 
moeilijkheid is echter, dat het nu eenmaal niet zo eenvoudig is steeds 
ingewikkelder vraagstukken te behandelen in steeds korter bestek en in 
steeds meer zogenaamd leesbare vorm. 

Maar het wordt tijd terzake te komen. Voor wie de hiervoorgaande 
bespiegeling heeft gevolgd en er in meerdere of mindere mate mee in
stemt, is er goed nieuws. Immers het boek, dat we hebben aan te kondigen, 
is weliswaar helder geschreven, maar toch niet gegoten in de vorm, waar
mee de moderne journalistiek haar lezers tracht te boeien. En toch is het 
de vierde druk, die thans voor ons ligt. Dat een werk als dit in zo korte 
tijd zo vaak is herdrukt, stemt tot oprechte verheuging. Er zijn er dus 
blijkbaar nog velen, die zich de moeite hebben getroost, De Maatschappij 
der toekomst door te werken. 

Van Riessen's boek biedt de principieel verantwoorde voorlichting, 
waaraan zulk een dringende behoefte bestaat. En het heeft in de jaren, 
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die sedert de verschijning van de eerste druk zijn verlopen, nog niets van 
zijn actualiteiten verloren. Integendeel! 

In het voorwoord bij de vierde druk zegt de schrijver: "Mijn hoofd
stelling is, dat geen maatschappij, ook niet de collectivistische, ons nood
lot is en dat het de historische meping van onze beschaving is, een maat
schappij te bouwen, waarin ook deze gerechtigheid woont, dat alle mensen 
en gemeenschappen de hen passende vrijheid tot verantwoordelijkheid 
genieten om hun roeping door God tot een eigen bijdrage aan de cultuur
taak te kunnen volgen." 

Ligt in deze oproep tot "vrijheid tot verantwoordelijkheid" niet in een 
notedop onze christelijke roeping van vandaag opgesloten? 

Moge De Maatschappij der toekomst met name door de jongeren, 
worden gelezen en herlezen, besproken en bestudeerd! D. W. ORMEL 
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