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DE TOEKOMST VAN ONZE CULTUUR 

DOOR 

PROF. DR. T. P. VAN DER Kooy 

Afbraak der toekomstbeelden 

De franse schrijver Albert Camus tekent in één van zijn romans het leven 
in een noord-afrikaanse stad, waar de pest heerst. Hij wijst er op, hoe de 
bewoners van die stad, van de buitenwereld afgesloten, door angst aange
grepen, de herinnering aan een gelukkiger verleden en de hoop op een 
betere toekomst verloren, en, zoals hij het uitdrukt, zich in het heden "in
stalleerden". Hiermee was het vermogen tot liefde en vriendschap ver
vlogen, want liefde "heeft een beetje toekomst nodig", en voor de bewoners 
van die stad, zo zegt Camus, waren er slechts "ogenblikken". De opeenvol
gende ogenblikken lieten voor liefde en vriendschap geen tijd over. Ook de 
liefde tot God raakte beklemd in het heden. Een priester in die stad riep 
eens uit: Broeders, het ogenblik is gekomen, wij moeten alles geloven of 
alles ontkennen ! 

Camus heeft hiermee een treffend beeld gegeven van onze westerse 
wereld, waar de zinloosheid van en de angst voor het leven tot 
hoofdtrekken der levensbeschouwing dreigen te worden uitgeroepen. Nog 
heeft deze moderne mentaliteit de grote massa niet aangestoken. Zij wordt 
nog verblind door kortstondig vermaak, waarin men een ogenblik uit het 
bedreigde heden kan vluchten naar een onwerkelijke wereld. Maar ook deze 
vluchthouding past geheel in het moderne levenspatroon, dat typerend is 
voor de fase waarin onze cultuur is aangeland. Veel deskundige schrijvers 
zijn van oordeel, dat deze fase een neergaande richting der cultuurbeweging 
vertoont, dat zij naderende ondergang voorspelt. 

Ook prof. dr. Fred. L. Polak is deze mening toegedaan. In een brede, 
meesterlijke analyse :t) iheeft hij een theorie ontwikkeld, volgens welke de 
cultuur zich in opwaartse richting, naar hoger niveau beweegt, wanneer de 

:1) F. L. Polak, De toekomst is verlede11 tijd. Cultuur-futuristische verkenningen; 
dl. I, Het beloofde land (335 blz.); dl. II, De toekomst-beeldenstorm (336 blz.), 
Utrecht, 1955. 

Ik besprak deel I voor het tijdschrift Bezim11:ng, welks redactie mij eveneens om 
een bespreking van deze publikatie verzocht. Hier bepaal ik mij in hoofdzaak tot 
deel II. , 

Inmiddels ontving ik van prof. Polak naar aanleiding van mijn artikel in Bezinning 
een brief, waarin hij mij bericht, dat bij mij enkele misver&tanden ten aanzien van 
zijn inzichten aanwezig zijn. Prof. Polak verklaart, 10 dat de wending van het religieus 
gebonden naar het humanistisch toekomstbeeld zijn instemming niet heeft, 20 dat 
hij de zuiver religieuze problemen welbewust buiten beschouwing heeft gelaten, 30 dat
hij de schuld van misbruik van menselijke macht wel degelijk aan de mens wil toe
rekenen. Ik haast mij, deze reactie door te geven, in de hoop dat prof. Polak eens 
gelegenheid zal vinden, zijn bedoelingen nader te verduidelijken. Wat punt 2 betreft, 
dat was mij niet ontgaan, echter heb ik tegen die werkmethode bezwaar gemaakt. 



2 PROF. DR. T. P. VAN DER KOOY 

mensheid is bezield van een positief toekomstbeeld, d.w.z. wanneer zij be
schikt over een concrete voorstelling van een toekomstige betere samen
leving der mensheid op aarde. Polak noemt een dergelijke voorstelling een 
utopie, wanneer zij is. gekenmerkt door het centraal stellen der menselijke 
macht, die eigenmadhtig over het eigen menselijk lot beschikt, naar de eis 
der menselijke waardigheid. Zo bracht de Renaissance hier in het westen de 
humanistisohe utopie, die zich voor de ontwikkeling der cultuur uitermate 
vruchtbaar betoonde. Het christendom heeft óók betekenis gehad voor de 
opbloei der westerse cultuur, hoewel in veel mindere mate. Want wel be
schikt het over een positief toekomstbeeld, maar dit is van eschatologische 
aard, d.w.z. het berust op ingrijpen van bovenmenselijke macht en werkt 
dus niet stimulerend op de menselijke activiteit. 

Een nederwaartse richting daarentegen, zo gaat Polak voort, slaat de 
ontwikkeling der cultuur in, wanneer het positief toekomstbeeld ontbreekt, 
en dit is helaas thans het geval. Het cultuurpessimisme, zowel in de vorm 
van verontrusting over de gang van zaken (zijnspessimisme), als in die van 
wantrouwen in de mogelijkheid van heilzame aanwending van menselijke 
macht (wilspessimisme), heeft zijn stempel op het huidig toekomst-denken 
gedrukt .Ons toekomstbeeld is teruggedrongen naar net heden, naar onze 
huidige existentie. De oorzaak hiervan is, dat een proces van ont
utopisering en ont-eschatologisering van ons toekomst-denken heeft plaats 
gehad. Polak geeft van dit proces een uitvoerige beschrijving. 

Het verval der utopie sdhrijft hij in belangrijke mate toe aan het libera
lisme en het socialisme. Hoewel zelf fungerend als pseudo-utopie, richtten 
zij zich beide tegen de utopie. Want zij leerden, dat het ideaal der utopie, 
namelijk een betere menselijke samenleving op aarde, vanzelf en beter 
zou worden verwezenlijkt door natuurwetmatig in de samenleving werkende 
krachten dan door speciaal daarop gericht menselijk ingrijpen. De mense
lijke macht was reeds verdisconteerd, bij het liberalisme in net individueel 
eigenbelang, bij het socialisme in het sociaal klassenbelang, als automatisch 
werkende hefbomen van de sociale vooruitgang 2). Toen bleek, dat deze pre
tenties van liberalisme en socialisme niet houdbaar waren, aangezien de 
samenleving er niet veel beter op werd, beproefde men de pseudo-utopisti
sche lijn van fascisme, nationaal-socialisme en communisme, stelsels die zich
zelf met bovenmenselijke macht bekleed verklaarden, doch het uitgangspunt 
en het ideaal van alle utopie, de menselijke waardigheid, volstrekt negeer
den. Naarmate het fiasco van deze stelsels duidelijk werd, kwam de negatieve 
of contra-utopie ten tonele, die de toekomstige wereld afsohildert als slechter 
dan de tegenwoordige 3). De negatieve utopie wil eohter niet alleen aan
tonen dat de mogelijkheden der toekomst onwenselijk, maar ook dat zij 
onvermijdelijk zijn: ongeremde ontplooiing van menselijke macht, zo wil 
zij zeggen, mondt uit in satanische bovenmenselijke macht. Hiermee wordt 
het constructieve toekomst-denken uitgeschakeld. De toekomst wordt inge
krompen tot het voortschrijdend heden. De bestaande situatie wordt vaste 

2) Vooral de klassieke, liberale economie, gebaseerd op de gedachte van het mense
lijk egoïsme als onontbeerlijke grondslag van het algemeen belang, was een grote 
tegenstander der sociale utopie, zo schrijft Polak. Onder socialisme verstaat hij hier 
het klassieke, marxistische socialisme, dat zich ook tegen het utopistische socialisme 
keerde. 

3) Als type van anti-utopie zij hier genoemd A. Huxley, Brave new world. 
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standplaats. Het sociaal-humanitair toekomst-idealisme wordt verdrongen 
door heden-realisme, actualisme, scepticisme, automatisme, passivisme, ni
hilisme. Het geloof in de menselijke waardigheid, en de wil tot eigen lots
bepaling zijn verloren gegaan. 

Naast dit verval der utopie constateert Polak ook een verval der escha
tologie. Het Koninkrijk Gods, als een nabije, definitieve herschepping der 
aardse samenleving, bleef uit. De exegese ging daarop de voleinding weg
dringen uit het concrete tijdsgebeuren naar een abstracte eeuwigheid. De 
idee van Christus' wederkomst werd vervluchtigd. Een proces van steeds 
verder gaande secularisatie, zette hiermee in. Ook een theoloog als Karl 
Barth heeft aan de ont-eschatologisering van de christelijke toekomstver
wachting meegedaan. Het eeuwig Godsrijk zag hij niet als een zichtbare 
wending van de wereld in het tijdsverloop, maar als een omslag die God 
boven en buiten ons historisch zijn heeft voltrokken. Wel heeft de mens elk 
ogenblik te beslissen, alsof dàn de grens van tijd en eeuwigheid zou kunnen 
worden overschreden. Maar in ieder geval, zo concludeert Polak, is de 
komst van het Koninkrijk op aarde volgens Barth geen reëel gebeuren. 
Ook Schweitzer spreekt uit, dat wij niet terug kunnen naar het toekomst
beeld van een op aarde doorbrekend Koninkrijk Gods. Hij gewaagt van 
een wereldvoleinding op grond van een ethische volmaking van de mensen, 
overeenkomstig de ethiek van wereldnegatie die Jezus zou hebben gepredikt. 
Zo wordt de komst van het Rijk een anthropocentrisdhe en humanistische 
ontwikkeling, door moeizame zedelijke arbeid. Het ethisch voluntarisme 
van Schweitzer, zo meent Polak, vertoont een verschuiving van de eschato
logie naar de utopie. Zowel bij Schweitzer als bij Barth doet zich een 
contra-eschatologische ontwikkeling voor, die zich bij Bultmann en de 
zijnen voortzet als ontmythologisering en ontkerugmatisering: wat over
blijft is een eschatologie zonder goddelijk heilsplan, en deze heeft alle zin 
verloren. Het eschatologisch bewustzijn is afgestorven, omdat het religieus 
bewustzijn zelf tot in zijn grondslagen is geschokt. De ont-eschatologisering 
draagt bij tot een anti-christelijk secularisatieproces, met atiheïsme of 
agnosticisme als uiterste consequentie. Met de eschatologische verwachting 
van het komend Koninkrijk verdwijnt ook de grondslag voor elk christelijk 
cultuuroptimisme. 

Zo tekent Polak het tweevoudig proces van afbraak der toekomstbeelden, 
en dit proces is van bepalende invloed op het verval der cultuur. Want de 
uitkomst er van is, dat menselijke macht niets ten goede kan uitrichten, en 
dat geen goddelijke macht aan deze troosteloze wereld zin kan geven. Dit 
pessimisme is niet gevolg van teleurstelling over onvervulde toekomstbe
loften, want de toekomstverwachting wordt juist gestimuleerd door tegen
slag in het heden. Polak ziet de samenhang dieper: de historisohe toekomst
beelden zèlf hebben een vernietigend effect op het tegenwoordig toekomst
denken uitgeoefend, doordat zij een tijd hebben gevormd die geen toe
komstbeelden meer duldt. Eerst werd bovenmenselijke macht, als dagelijkse 
leiding in het tijdsgebeuren, niet langer aanwezig geacht. Maar nu blijkt 
menselijke macht niet bij machte de tijd verder te stuwen naar een betere 
wijze van menselijk samenleven op aarde. Want de huidige tijd heeft een 
nieuw mens-type gekweekt: de heden-mens, de door het heden bezeten 
en beheerste mens, onze huidige machteloze generatie, die zich overlevert 
aan het moeiteloos aanvaarden van een ethisch indifferent, dus willekeurig 
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tijdsverloop. Zoals de positieve toekomstbeelden het actieve menstype vorm
den, met een wilsoptimistische houding ten opzichte van de toekomst, zo is 
nu het mensbeeld omgeslagen tot passief zijnspessimisme en negatief cul
tuurfatalisme. Een cultuur die geen toekomstidealen meer bezit, heeft geen 
toekomst meer. Zo luidt de verklaring die Polak geeft van het tegenwoordig 
verval der cultuur. 

Toekomstbeeld of mensbeeld? 

Wanneer ik mij thans waag aan een summiere beoordeling van deze 
theorie, acht ik het allereerst van groot belang, dat Polak breekt met een 
gangbare beschouwing, die het verval der cultuur toeschrijft aan massa
lisering en mechanisering. Volgens deze beschouwing zou de ontwikkeling 
van technische en organisatorische methoden, op grote schaal toegepast, 
als fatale, dynamische kracht op de achtergrond werkzaam, ons menselijk 
leven en samenleven bedreigen. Polak ontkent niet, dat de massale techniek 
en organisatie een katalyserende inwerking op het vervalproces uitoefenen, 
maar tenslotte blijven zij wat zij zijn, namelijk methoden, instrumenten, 
die in de culturele ontwikkeling niet van zichzelf een initiatief kunnen 
hebben. 

Vervolgens wil ik er de aandacht op vestigen (en dit punt hangt met het 
vorige nauw samen), dat Polak bij zijn verklaring het zwaartepunt legt 
in de menselijke houding en beslissing. Dit heeft mijn instemming, zij het 
met een belangrijk voorbehoud. Want Polak legt het zwaartepunt niet zo, 
in de wetenschap dat de menselijke houding en beslissing uiteindelijk haar 
zin ontlenen aan de ontmoeting tussen menselijke en bovenmenselijke 
macht. Hij spreekt onomwonden uit, dat inmenging van bovenmenselijke 
macht in menselijke aangelegenheden naar zijn mening in strijd zou zijn met 
de menselijke waardigheid, m.a.w. hij ontkent het bestaan van bovenmense
lijke macht. Voor hem is menselijke macht de hoogste macht. Hij wil er 
wel rekening mee houden dat er mensen zijn geweest en nog zijn, die in 
het bestaan van bovenmenselijke macht geloven. Maar dit is voor hem 
slechts een uit cultuurhistorisch en cultuursociologisch oogpunt belangwek
kend feit. Polak schrijft de stagnatie der culturele ontwikkeling zonder 
meer toe aan het falen van de menselijke macht. Hij ziet in, dat de mense
lijke macht beperkt is. Hij heeft een hartgrondige afkeer van menselijke 
macht die zich als bovenmenselijke macht aandient. Hij beseft ook, dat de 
menselijke macht een zeer labiele structuur heeft: zij kan plotseling in 
machteloosheid omslaan. Maar niettemin houdt hij vol, dat de verant
woordelijkheid voor het menselijk lot bij de mens zelf ligt. Niet bij de 
techniek, maar bij de mens. Dit lijkt mij een juiste conclusie. 

Toch wil ik op Polak's redenering nog ingaan want ik meen daarin een 
tegenstrijdigheid te zien. De hoogste macht die er bestaat, is naar zijn 
mening de autonome menselijke macht, zij het ook dat deze een labiele 
structuur heeft. Want de hoedanigheid der menselijke macht, namelijk of 
zij strak-gespannen zal zijn, dan wel in elkaar zal ploffen, hangt af van 
het mens-type of mensbeeld, en dit wordt geschapen door de hoedanigheid 
van het toekomst-denken: zijn er krachtige positieve toekomstbeelden, dan 
is de mens actief, optimistisch, machtig; zij n er geen toekomstidealen, maar 
levert de mens zich over aan het heden, dan is hij passief, pessimistisch, 
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machteloos. Het toekomstbeeld neemt dus in Polak's anthropologie de 
plaats in van een bovenmenselijke macht, die de menselijke maoht kan 
opwekken en neerslaan. Toch berust het toekomst-denken kennelijk op 
menselijke macht, want het is op een menselijke élite, dat Polak een beroep 
doet, om weer stimulerende toekomstidealen voort te brengen. Blijkbaar 
kent Polak aan de menselijke macht van die élite een bovenmenselijke 
macht toe. Terwijl hij toch, om aan zichzelf trouw te blijven, hiervan een 
grondige afkeer moest hebben. Op zijn minst moest hij gewagen van strijd 
met de menselijke waardigheid. Of speelt de menselijke waardigheid van 
de massa geen rol, wanneer die van de élite maar tot haar recht komt? Dit 
zou echter de idee der menselijke waardigheid in het hart aantasten. 

Hoe het zij, ik ben met Polak van mening, dat de verantwoordelijkheid 
voor de inzinking der cultuur ligt bij de mens, en niet bij de techniek Ik 
wil ook met hem instemmen, wanneer hij ten aanzien van de culturele ont
wikkeling bij deze verantwoordelijkheid mede betrekt de houding die de 
mens aanneemt ten opzichte van de toekomst. Ik meen echter, dat de hou
ding ten opzichte van de toekomst niet in die mate mag worden losgemaakt 
van de houding ten opzichte van verleden en heden, als Polak het doet. 
Ik meen, dat bij iedere menselijke beslissing verleden, heden en toekomst in 
principe even belangrijk zijn. De eerbiedwaardige traditie van het ver
leden en het zakelijk inzicht van het heden moeten ons bewaren voor over
spannen toekomstverwachtingen. De greep naar de toekomst mag niet 
willekeurig zijn. Maar ook al beschikken wij over concreet gedetailleerde 
toekomstidealen, van hoog menswaardig gehalte, dan blijft het nog nood
zakelijk, iedere concrete beslissing in het heden op zichzelf, naar eer en 
geweten te nemen, desnoods met terzijdestelling van de blauwdruk die wij 
ons van de toekomst hadden gemaakt. 

\lVant de menselijke waardigheid, die wij alleen recht kunnen verstaan in 
de ontmoeting met bovenmenselijke macht, is niet alleen richtsnoer voor 
onze toekomst, maar ook en allereerst voor ons heden, en zij is oordeel 
over ons verleden. Blijkt niet uit Polak's eigen beschrijving, dat de utopieën 
die in onze geschiedenis een overheersende rol hebben gespeeld, ons veelal 
op een dwaalspoor hebben geleid? Men kan met Polak het liberalisme en 
het socialisme veroordelen, omdat zij in hun cultuur-historische en -socio
Logische visie met een natuurwetmatige noodzakelijkheid rekenden. Men 
kan beide stromingen ook voorhouden, dat zij in de loop der gesohiedenis 
de menselijke waardigheid in het heden telkens weer hebben opgeofferd aan 
de menselijke waardigheid in de toekomst. Maar om de maat vol te maken, 
kan men ook betogen, dat de voorstellingen der menselijke waardigheid die 
zij zich voor de toekomst maakten, in eigenmachtige eenzijdigheid beneden 
de maat der menselijke waardigheid bleven. En deze drie punten van kritiek 
staan met elkaar in het nauwste verband: zij wijzen alle drie in de richting 
van eenzelfde defecte mensbesohouwing. Zo kan men ook het fascisme, het 
nationaal-socialisme en het communisme verwerpen, niet alleen vanwege 
hun eventuele cultuurhistorische of cultuurfuturistische implicaties, maar 
reeds op grond van hun mensbeschouwing als zodanig. 

Voor opbloei der cultuur is, zo zou ik willen concluderen, een positief 
toekomstbeeld onvoldoende, voor ineenstorting der cultuur het ontbreken 
van positieve toekomstbeelden niet doorslaggevend. Bloei en verval hangen 
fundaménteel samen met de heersende visie op de mens. Niet de relatie 
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tussen heden en toekomst, maar de relatie tussen menselijke en boven
menselijke macht is de meest wezenlijke trek van het mensbeeld. Het is ons 
gebleken, dat Polak zich in de relatie tussen menselijke en bovenmenselijke 
maoht zijns ondanks verstrikt. En de utopie, die menselijke macht centraal 
stelt, komt, als hoogmoed, vóór de val. Want de pseudo-utopieën van 
liberalisme, socialisme, fascisme, nazisme en bolsjewisme, de verwekkers 
van de contra-utopie, zijn de rechtstreekse afstammelingen van de utopieën 
van humanisme, vooruitgang en verlichting. Het toekomstbeeld, zo drukt 
Polak zich uit, schept een tijd die zijn eig-en toekomstbeelden vermoordt. 
Polak trekt eChter niet de conclusie, dat er aan dat humanistisch toekomst
beeld, dat geen levensvatbaar nageslacht, doch slechts wangedrochten gene
reert, blijkbaar iets wezenlijks mankeert. De utopie is ten gevolge van een 
innerlijk defect, van binnen uit door verval aangetast. 

De christelijke toekomstverwachting 

De christelijke toekomstverwachting daarentegen is, ondanks Polak's pes
simistische diagnose, in haar kern springlevend gebleven. Wel moest de les 
geleerd, dat Christus op Zijn tijd wederkomt, en niet op de onze. Maar aan 
het geloof in een herschapen menselijk leven en samenleven op aarde is 
vastgehouden. Het feit, dat de moderne theologie dit leerstuk heeft vervlakt 
en misvormd, kan aan de belijdenis der wederkomst niet de grond van Gods 
belofte ontnemen. Ook het feit dat enerzijds de humanistische utopieën van 
rationalisme, vooruitgang en verlichting, anderzijds de contra-utopie van 
existentialisme en nihilisme, velen hebben doen wankelen, neemt niet weg 
'dat dit geloof nog leeft. Polak heeft gelijk, wanneer hij betoogt dat met het 
verdwijnen van het esChatologisch besef ook het religieus bewustzijn en de 
grond voor elk christelijk cultuuroptimisme verdwenen zouden zijn. Maar 
hij gaat teveel af op bepaalde tendenties in de theologie, wanneer hij con
cludeert dat de christelijke toekomstverwachting op sterven na dood is. 
Overigens wil het mij voorkomen, dat hij het verband tussen het geloof in 
Gods heilshistorisch handelen en de menselijke cultuurarbeid niet op de 
juiste wijze stelt. Het schijnt alsof hij vanuit zijn cultuursociologisch stand
punt de eschatologie het liefst zou willen interpreteren als de verwachting 
van een éénmaal invloeien van bovenmenselijke kracht in de menselijke 
cultuur, waardoor deze zoals zij reilt en zeilt, in snel tempo tot de vol
komenheid zou kunnen voortschrijden. De eschatologie is echter in haar 
kern de verwachting van een Godsoordeel over de menselijke cultuur. Zij 
voert tot cultuuraanvaarding, inzoverre zij de gelovigen sterkt tot hun 
taak en roeping, tot heil van de naaste werkzaam te zijn, óók in het leven 
van de arbeid midden in de wereld. Deze verticale lijn in de eschatologie 
spreekt, naar mij wil voorkomen, Polak niet voldoende aan 4). 

Toch zijn de beschouwingen van Polak over de christelijke religie de 
kennisneming ten volle waard, met name wanneer hij een vernietigende 
kritiek uitoefent op Vestdijk' s analyse. Laatstgenoemde auteur voorspelt de 
ondergang van de christelijke religie, omdat zij is een psychologische projec-

4) Blijkbaar heeft inderdaad Barth de leer van de wederherstelling van alle dingen 
verworpen. Vgl. P. J. Roscam Abbing (in Woord en Dienst van 2 juni 1956), die 
daarenboven aan G. C. Berkouwer (De triomf der genade in de theologie van Karl 
Barth) toegeeft, dat Barth de horizontale lijn in Gods heilshandelen niet voldoende 
laat uitkomen. 
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tie van bepaalde idealen door een gespleten mens; haar ondergang zal een 
gevolg zijn van deze gespletenheid, en zal heilzaam zijn voor de cultuur, 
aangezien de desintegratie der cultuur toegeschreven moet worden aan die 
gespletenheid. Daartegenover stelt Vestdijk de sociale religie van het :mo
derne socialisme, die met een geïntegreerde mens correleert, en tot heil der 
cultuur de overhand zal behouden juist door de kracht der integratie. Polak 
voert een reeks krachtige argumenten tegen deze theorie aan. Hij wijst er 
op, dat de psychologie geen uitspraak kan doen over de inhoud en de his
torische beweegkracht van de religieuze verwachtingen ten aanzien van de 
toekomst der mensheid. Juist deze idealen waren beslissend voor de ver
breiding van het christendom en voor de daarop volgende omwenteling in 
het wereldgebeuren. Ook de idealen van een sociale beweging als het 
socialisme, zo gaat Polak voort, zijn projecties tegen de achtergrond van 
een nog niet bestaande werkelijkheid. Ook bij het moderne socialisme is 
een gespletenheid van het menselijk denken aanwezig, ja onmisbaar, wil 
het komen tot de voorstelling van een andere werkelijkheid. Men kan, zo 
betoogt Polak, de gespletenheid der religieuze projectie niet oorzakelijk 
verbinden aan de desintegratie der cultuur. Want in die zin is alle religie 
gespleten, en niemand zal ontkennen dat bloeiende religie en bloeiende 
cultuur ook historische bindingen tonen. De culturele desintegratie houdt 
verband met de psychische gespletenheid van de specialist, de positivist, 
de empirist, de pragmatist, die feiten en waarden van elkaar losmaakt en 
daardoor de ontbeelding (de verzwakking van het toekomstbeeld) en de 
terugval tot de bestaande actualiteit, de gegeven realiteit, in de hand werkt. 
Het christelijke positieve toekomstbeeld is van onmetelijk belang geweest 
voor de opgang van de westerse cultuur, en de negativering van dit toe
komstbeeld zal ten nauwste gecorreleerd zijn met de ontbinding van die 
cultuur. 

Niettemin acht Polak de ondergang van het christendom, op andere gron
den dan Vestdijk, mogelijk. De oorzaak daarvan zal dan zijn de successieve 
uifholling en consequente ontlediging van het Godsbegrip en van het 
Godsgeloof, die hebben plaats gehad. Want de vernietiging van het christe
lijk toekomstbeeld (de eschatologie) is overgegaan in een vernietiging van 
het Godsbeeld. Alle heilswaarheden worden als mythisch besmet be
schouwd, de geschiedenis als op zichzelf zonder zin en doel, de cultuur als 
niet door God gewild. De moderne theologie legt ziclh toe op steeds verder 
gaande rationalisatie der godsdienstwetenschap. De orthodoxie, die nog 
vasthoudt aan de bij'belse toekomstbeelden, kan de fundamentele structuur- ' 
verschuivingen niet ongedaan maken. Het eenheidsideaal der oecumenische 
beweging vormt geen christelijk toekomstbeeld: het is meer middel dan 
doel op zichzelf, en tot welk christelijk Godsgeloof zou deze eenheid moeten 
dienen? Evanston beschouwt de eindvervulling als geheel staand buiten de 
grenzen der aardse geschiedenis, keert zich, in christelijke hoovaardij en 
aanmatiging, tegen bestaande aardse toekomstverwachtingen, en geeft 
slechts aan de leuzen van vrijheid, vooruitgang, vrede, gerechtigheid en 
menselijke waardigheid een christelijk stempel: een wending naar de sociaal
humanitaire problematiek die op zichzelf verheugend is, maar een beden
kelijke verschuiving van bovenmenselijke naar menselijke macht weerspie
gelt, terwijl zonder krachtig eschatologisch draagvlak de christelijke religie 
niet kan stand houden. En gaat het christendom teniet, dan blijft er weinig 



8 PROF. DR. T. P. VAN DER KOOY 

hoop over voor andere culturele stromingen: dan krijgt het nihilisme kans 
de laatste resten van cultuur definitief op te ruimen. 

Ik meen Polak' s bestrijding van Vestdijk in hoofdtrekken te kunnen 
aanvaarden. De conceptie van het toekomstbeeld, hoewel naar mijn mening 
geen volwaardige conceptie van het mensbeeld, behoedt hem voor psycholo
gistische eenzijdigheid. Want het toekomstbeeld, als tijdsbeeld, is een veel
zijdige, ja, integrale conceptie: geen aspect mag ontbreken, wil het beeld 
werkelijk beeld zijn. Merkwaardig is in dit verband, dat Polak in dit be
toog het "splitsen van feiten en normen" als diepste oorzaak van het 
cultuurverval, zelfs prealabel aan het verval der toekomstbeelden, ten tonele 
voert. Dit acht ik zeer belangrijk, want het splitsen van feiten en normen 
is inherent aan het zich losmaken van de menselijke waardigheid en dit 
laatste betekent het laten varen van iedere integrale conceptie. 

Polak stelt dus niet een psychisch proces, maar het proces van ont
eschatologisering en het daarop volgende proces van ont-kerugmatisering 
aansprakelijk voor de door hem verwachte ontbinding der christelijke reli
gie. In zijn gedachtengang staat en valt het ohristendom met de heilsbood
schap die het inhoudt; zonder twijfel een juist inzicht. Men zou dan ook 
verwachten, dat Polak, die de instandhouding van de christelijke religie 
van zo groot belang acht voor het voortbestaan der westerse cultuur, zijn 
sympathie (althans in cultuursociologische zin) zou doen uitgaan naar de 
orthodoxie. Met het argument, dat de orthodoxie de fundamentele struc
tuurverschuivingen niet ongedaan kan maken, wendt hij zich echter van 
haar af. Wat dit betreft, meen ik dat Polak's schildering van de vernietiging 
van het Godsbegrip en de verdwijning van het Godsgeloof aan hetzelfde 
euvel van generalisatie lijdt, als die van het verval der eschatologie: zij 
baseert zich teveel op een bepaalde, modernistische theologie. Niettemin 
kunnen wij dankbaar zijn voor vele juiste inziohten. 

Ik vrees, dat Polak over Evanston niet billijk oordeelt. Op zichzelf valt 
zijn waarschuwing, dat een christelijke utopie slechts christelijk kan blijven, 
indien zij eschatologisCh verantwoord is, te waarderen 5). Maar het gaat 
niet aan, het christelijk spreken over menselijke waardigheid te denigreren 
als het geven van een christelijk stempel aan een intrinsiek-humanistisch 
begrip: vrede, vrijheid, vooruitgang en gerechtigheid zijn wezenlijke nor
matieve aspecten van het Schriftuurlijk mensbeeld, al komen zij óók als 
geseculariseerde leuzen in de sociaal-humanitaire problematiek voor. Het 
gaat evenmin aan, enerzijds de christelijke eschatologie te verwijten dat zij 
zo weinig te bieden heeft aan de aardse samenleving, anderzijds de christe
lijke bezinning over de nood der samenleving af te doen als puur utopisme. 
Hoewel hier stellig voor het christelijk geloof gevaren liggen, moet toch de 
beschuldiging van plagiaat, zowel als die van apostasie worden afgewezen. 
Polak's geïrriteerde spreken schijnt er op te wijzen, dat hij het liefst aan de 
humanistische utopie het monopolie voor de aardse toekomstverwachting 
zou geven. Het schijnt alsof hij bij voorkeur het bestaansrecht der christe
lijke kritiek op wereldlijke idealen niet zou willen erkennen, en de christe
lijke bezinning over de sociaal-ethische vragen onzer samenleving nauwe-

5) Ik vraag mij af, of de aanval van Polak (in deel I) op Toynbee misschien 
minder heftig zou zijn geweest, indien Polak bij die gelegenheid deze opmerking had 
gemaakt. Vgl. mijn artikel in Bezinning (1956, no. 4). 
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lijks gewenst acht. De grote betekenis van Evanston is hem daardoor 
ontgaan. 

Deze was juist, dat men bij alle verschillen in confessioneel inzicht er in 
is geslaagd, niet alleen de wanhopige pogingen van de mens om zèlf zich 
uit zijn benarde situatie te redden, eendrachtig af te wijzen, maar bovendien 
de voorstelling uit de weg te ruimen, alsof gelovig uitzien naar de toe
komst des Heren en trouwe dienst in deze wereld, in een onoplosbare 
spanning zouden verkeren. De ogen zijn er voor opengegaan, dat de ver
houding tussen het komende Rijk en deze aardse wereld niet alleen een ne
gatieve en kritische is, maar dat het gelovig leven uit de heilsdaden Gods 
er toe stimuleert, in deze wereld nu ook in Gods kracht daden te stellen, 
die een getuigenis mogen heten van de nieuwe wereld die komende is 6). 
Het behoeft geen hoogmoedige minachting van wereldlijke idealen, noch 
aa.nmatigende zelfverheffing tegenover Goddelijke leiding te zijn, wanneer 
men in christelijke kring zich telkens weer opmaakt, in alle bescheidenheid, 
maar uit een krachtig roepingsbesef, met woord en daad werkzaam te zijn 
tot heil der mensheid, op alle terreinen van menselijk samenleven. 

De resulaten waartoe Polak komt met betrekking tot de christelijke reli
gie en haar betekenis voor de cultuur, kan ik niet aanvaarden, ook al zij 
toegegeven dat hij terecht wijst op mogelijke ontsporingen, die dodelijke 
consequenties zouden hebben. Achter al deze vragen verschuilt zich echter 
de grote vraag, waarop deze religie eigenlijk berust, en dáár ligt ten 
diepste het verschil. Want Polak beschouwt de christelijke religie niet als 
berustend op Goddelijke openbaring, maar als een uiting van westerse 
cultuur en als een met haar patroon onverbrekelijk en structureel verbon
den oomponent. Hij verontschuldigt zich bij deze beschouwing, door er op 
te wijzen dat hij de christelijke religie alleen cultuursociologisch wil bezien, 
waarmee hij dan bedoelt: uit een oogpunt van actueel of potentieel ver
mogen tot het scheppen van positieve toekomstbeelden in het kader van de 
westerse culturele ontwikkeling. Hier vindt een ontoelaatbare beperking 
van het begrip der christelijke religie plaats, die met geen wetenschappelijk
methodologisch argument is te staven. Men mag echter bewondering 
koesteren voor de radicale wijze waarop Polak zijn kritiek, aan de hand 
van het criterium van het ingezonken toekomst-denken, laat gaan over alle 
sectoren der westerse cultuur, en het wil mij voor;komen, dat dáár de be
denkingen minder diepgaand behoeven te zijn. Alom constateert hij dezelf
de symptomen van cultuurverval die hij reeds voor de westerse cultuur als 
geheel had ontdekt, aldus de bevestiging van deze ontdekking vindend. 
Wijsbegeerte, wetenschap, kunst, maatschappelijke orde en politiek komen 
achtereenvolgens ter sprake. 

Wijsbegeerte, wetenschap, kunst 

De westerse wijsbegeerte, zo betoogt Polak, is een uiting van westerse 
cultuur, die duidelijk op naderend verval wijst. In de idealistische wijsbe
geerte nam de idee van de gedachte, andere werkelijkheid, nog een belang
rijke plaats in, zij het gekoppeld aan het conservatisme van de bestaande 

. 6) Ik volg hier de uiteenzettingen van G, Brillenburg Wurth in zijn referaat over 
De Christelijke tOi'komstverwachting en haar betekenis voor het sociale leven, opge
nomen in Evangelie en Maatschappij van mei 1956, 



10 PROF. DR. T. P. VAN DER KOOY 

orde als reeds bereikt eindstadium der ontwikkeling. Daar vond de over
gang van het transcendente naar het immanente plaats. De existentie-filo
sofie erkent geen andere wereld als wezenlijk, dan deze wereld van het 
heden waarin de mens is geworpen. Polak is van mening dat de filosofie die 
het alleen gaat om de enkele mens en zijn subjectief keuze-handelen in een 
persoonlijke, concrete situatie als datum, geen objectieve waarde en alge
mene waarheid kan hebben. Door de stelselmatige wijsgerige vernietiging 
van het toekomstbeeld en van de fundamentele ideeën of idealen, die is een 
vernietiging van het volwaardig mens-zijn zelf, ontstaat een filosofisch 
nihilisme, en zodra dit het denken van de tijd doortrekt, en de nihilis
tische mens ten troon verheft, kan deze mens het verder stellen zonder 
filosofie. 

Ook het wetenschappelijk denken neemt een belangrijke plaats in de 
verwording der westerse cultuur in. Nadat de natuurwetenschappen zich 
hadden losgemaakt uit het encyclopedisch verband met godsdienst, zedeleer 
en wijsbegeerte, konden de sociale wetenschappen geen weerstand bieden 
aan de druk van het natuurwetenschappelijk denkmodel van empirisch 
experiment en wiskundige redenering. Een natuurwetmatig determinisme 
en mechanistisch automatisme ging nu de cultuurwetenschappen beheersen. 
De samenhang met de innerlijke drijfveer en geestelijke beweegkracht van 
het wetenschappelijk toekomstbeeld ging verloren. Voor kwantificatie en 
mathematisering bleek volledige overgave aan het positivisme en aan het 
streven naar waardevrijheid noodzakelijk. Het wetenschappelijk onderzoek 
moest worden gereduceerd tot het o.nderzoek naar de keuze tussen alter
natieve middelen voor gegeven doeleinden. In deze overheersing van het 
klassiek schema van het natuurwetenschappelijk denken, dat feiten los 
van waarden, kwantiteit los van kwaliteit beschouwt, en het doelgericht 
idealisme verlegt naar een buitenwetenschappelijk vlak, komt de concen
tratie op het heden, los van de toekomst, treffend tot uitdrukking. De mo
derne, realistische en empirische wetenschap is volstrekt dienstbaar aan de 
actuele werkelijkheid van de tijd. Wetenschap die indifferent is voor de 
toekomst der cultuur, kweekt een cultuur die decadent is. Reeds ontstaat 
een anti-intellectualistische stroming, vooral in de kringen van de door hun 
sociale verantwoordelijkheid gekwelde beoefenaren der natuurwetenschap
pen. De sociale wetenschappen, die zich als empirische natuurwetenschappen 
hebben vermomd, denken er echter niet aan, de waardevrijheid weer prijs 
te geven. In dit dilemma, zo betoogt Polak, is de hoop op een betere, mede 
met wetenschappelijke hulpmiddelen na te streven toekomst gevangen. 

In het kader der moderne cultuurwetenschap, met name de psychologie, 
is een richting opgekomen die ver-gaande pretenties koestert wat betreft 
haar vermogen tot herbeleving van religie en cultuur. Polak heeft hier op 
het oog de diepte-psychologie van Jung en Neumann. Volgens deze leer ligt 
de goddelijke macht binnen het onbewuste zieleleven van de mens besloten. 
Deze eenheid van God en mens omvat tevens een eenheid van goed en 
kwaad. Het zich bewust maken van deze tweewaardigheid van het menselijk 
zijn is menselijke zelfbevrijding. Deze zelfverlossende bewustwording voert 
tot zinvolle verwerking van het goddelijk-satanisch oerconflict en tot aan
vaarding van de bestaande, concrete situatie als met zichzelf verzoende 
wereld, hoezeer torsend de onvervreemdbare last van kwaad en lijden. 
Groeiend besef, dat alle mensen verbonden zijn door dezelfde twee-eenheid 
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van geestesstructuur, zal hen dwingen tot vrijwillige aaneensluiting ter zelf
bewuste beteugeling van individuele en collectieve machtsexcessen. 

Polak kiest fel positie tegen deze leer, die iedere mogelijkheid van een 
andere en betere wereld principieel ontkent. De bewuste verwerking van 
het goddelijk-duivels zielsconflict in de mens, is volkomen ongebonden aan 
enige ethisohe richtlijn of culturele evolutie. De substantie van menselijke 
waardigheid wordt aan het mensbeeld ontnomen. De mystieke bewustwor
ding van het dubbelzinnig eigen bestaan kan geen massale beweging ont
ketenen. Het cultuurpessimisme en waardennihilisme kan niet bestreden 
worden door nog méér bewustheid omtrent onuitroeibaar kwaad en tot 
demonie gedoemde mensenwereld. In plaats van zelfbevrijding van de 
moderne mens is zelfontbinding te verwachten, daar negatie en destructie 
als wezenlijk worden voorgesteld. De ethische verwildering wordt bezegeld 
in plaats van gestuit. De uitschakeling van het streven naar een betere toe
komst kan slechts een noodlottige uitwerking hebben. 

Ook de ontwikkeling der moderne kunst beschouwt Polak als een symp
toom van het om zich heen grijpend cuItuurverval. Kunst is een naar de 
toekomst gerichte beweging, want de ware kunst doorbreekt de eigen tijd. 
Het kunstbeeld appelleert tot omzetting van het zinnebeeld tot beeldzin, 
d.w.z. tot het grijpen van het normatieve ideaal dat de kunstenaar bewoog. 
Helaas is er in de kunst een proces van ontbeelding, van afstoting van nor
matieve beeldzin gaande. De algemene tendentie der kunstontwikkeling is 
decadent, want er is verlies van de positieve zin van haar toekomstbeeld en 
van haar autonomie tegenover het tijdsgebeuren. Er is een zelfvernietigings
proces gaande, door de aantasting van het esthetisch bewustzijn van het 
publiek. Ontaarde kunst is niet alleen vrucht van een vervallende cultuur, 
doch aan haar ontspruit voortgaand cultuur verval. 

Ziehier de hoofdtrekken van Polak's diagnose van het cultuurverval in 
wijsbegeerte, wetenschap en kunst. Wanneer ik rekening houd met een 
zekere cultuursociologische overdrijving, en wanneer ik het specifieke 
toekomst-denken als centrale idee vervang door het generale denken in 
termen van menselijke waardigheid, kan ik, voorzover tot oordelen be
voegd, mij zeer wel in deze diagnose vinden. De radicale kritiek, aan de 
hand van de normatieve idee der menselijke waardigheid, brengt - het be
hoeft niet te verwonderen - al het onmenselijke, ontmenselijkte en mens
onterende in de menselijke samenleving en cultuur aan het licht. Zij 
openbaart een tendentie tot voortgaande ontmenselijking, ja, tot pro
clamatie van het demonische als element van het menselijke. Naar mij wil 
voorkomen, is deze laatste evolutie niet verrassend, doch verstaanbaar 
als consequentie van een wending van bovenmenselijke, goddelijke macht 
naar menselijke macht (i.n de utopie), die uiteindelijk naar de erkenning 
van menselijke machteloosheid tot afwending van een huiveringwekkend 
lot en derhalve naar de suggestie van een bovenmenselijke, demonische 
macht (in de contra-utopie) moest voeren. De demonische macht ten 
kwade wordt nu tot menselijke macht verheven, zoals voorheen de godde
lijke macht ten goede tot menselijke macht verlaagd. Duidelijker bewijs van 
dreigend cultuurverval is zeker niet denkbaar voor wie de maatstaf der 
menselijke waardigheid vat in haar volle zin van onder de Goddelijke wet 
staande, door Jezus Christus vóórgeleefde creatuurlijkheid. 
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Maatschappij en politiek 
Polak constateert eenzelfde patroon van cultuurverval, gekenmerkt door 

inzinking van het toekomst-denken, ook op het gebied der sociaal-economi
sche maatschappij-inrichting. Hij herinnert er aan, hoe Schumpeter de zelf
vernietigende werking van het kapitalisme toeschreef aan overspanning van 
de rationalistische levenshouding, aangezien deze leidde tot ondermijning 
van de eigen institutionele voorwaarden van private eigendom, volkomen 
mededinging en volledige contractvrijheid. Polak wijst ook met instemming 
naar de beschrijving van Polanyi, volgens welke de opbloei van het indus
trieel kapitalisme in Engeland gevolg was van het meeslepend ideaal van een 
automatisch werkend marktmechanisme, doch het kapitalisme zelf dit beeld 
weer moest vernietigen vanwege de vernielende sociale desintegratie, die de 
industrialisatie veroorzaakt. Het liberale toekomstbeeld van voortdurende 
vooruitgang en volkswelvaart, zo vat Polak deze beschouwingen samen, is 
stukgebroken op zijn eigen economisch succes en sociaal fiasco. De sociale 
voorzieningen, die nodig waren om sociaal onrecht weg te nemen, hebben 
tot een verdere verdringing van de toekomst en concentratie op het heden 
geleid, hetgeen blijkt uit de afneming van de gemiddelde gezinsgrootte, de 
teruggang van het individueel sparen en de wending naar een gewaar
borgde zekerheid van bestaan. Ook in het bedrijfsleven maakt de geest 
van riskante expansie plaats voor die van geconsolideerde ontwikkeling. Het 
kapitalisme, zo concludeert Polak, is vervangen door neo-mercantilisme, 
interventionisme, syndicalisme, corporatisme en centrale overheidsplanning. 

Ik zou bij deze beschouwing een kritische kanttekening willen plaatsen. 
Naar ik meen, wreekt zich hier Polak's gewoonte, over toekomstbeeld te 
spreken, ook wanneer alleen van levenshouding of richtlijn gesproken kan 
worden. Het rationalistisch winststreven en het marktautomatisme zijn 
geen toekomstbeelden in de zin van geconcretiseerde voorstellingen van een 
andere wereld. Bovendien, al was dit wel het geval, dan is het nog niet 
gerechtvaardigd, stilzwijgend aan te nemen dat deze toekomstbeelden ook 
positief zijn, m.a.w. dat zij heenwijzen naar een betere samenleving. Ik wil 
niet ontkennen dat het geloof in de heilzame werking van private eigendom, 
volledige mededinging en volledige contractvrijheid tijdens de opkomst van 
het moderne kapitalisme algemeen heersend was, noch ook dat het een enor
me technische ontplooiing der maatsChappij heeft bevorderd. Het staat voor 
mij echter vast, dat dit geloof een bijgeloof was, dat onmenswaardige eigen
schappen bij de mensen ontketende en tot onmenselijke toestanden leidde. 
Het ingrijpen van de overheid en van maatschappelijke groeperingen (syn
dicaten, corporaties) om aan die sociale afbraak paal en perk te stellen, kan 
ik niet zien als afbraak van een positief toekomstbeeld, maar als een eis 
van menselijke waardigheid of sociale rechtvaardigheid. Wil men het in 
termen van toekomst-denken uitdrukken, dan zou ik willen beweren dat het 
ongeremde kapitalisme aan banden moest worden gelegd, teneinde de door 
dat stelsel in gevaar gebraohte toekomst der samenleving te redden. Ik 
kan dit probleem niet zien als een symptoom van cultuurverval, doch 
slechts als een streven naar cultuur herstel, al wil ik niet ontkennen, dat zo
wel in de consumptieve als in de productieve sfeer zich verschijnselen voor
doen, die op een bedenkelijk doorslaan in de richting van het wegnemen 
van alle persoonlijke verantwoordelijkheid, en derhalve op een nieuwe be
dreiging der menselijke waardigheid en van de cultuur wijzen. 

\ 
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Het kapitalistisch toekomstbeeld verkeert dus in verval, zo zegt Polak. 
Maar dit betekent niet dat het wordt opgevolgd door een socialistisch 
toekomstbeeld. Schumpeter betoogt dat het kapitalistisch stelsel onvermijde
lijk overgaat in een socialistisch stelsel, maar Polak wil hem hier niet vol
gen, want Schumpeter definieert het socialisme zuiver institutioneel, als 
het stelsel van maatschappij-inrichting waar het beheer over de productie
middelen, en dus over de productie zelf, wordt uitgeoefend door een centrale 
overheidsinstantie. Dit is collectivisme of communisme, zo meent Polak, en 
geen socialisme. Onder socialisme verstaat hij een sociale beweging, be
wogen door de geestkracht van het positief toekomstbeeld van een door 
gemeenschappelijk en stelselmatig ingrijpen in de bestaande gang van zaken 
te vestigen nieuwe ideale orde, in welke voor ieder mens afzonderlijk de 
redelijke en gerechte kans bestaat, een maatschappelijk volwaardig bestaan 
te verwerven, en voor allen gezamenlijk, waar ook ter wereld, in een mens
waardige samenleving te verkeren. De socialistische idee is die van een 
menswaardige en rechtvaardige samenleving, te bereiken door tegenover de 
bestaande een nieuwe orde te stellen, op grond van een collectieve aan
wending van menselijke macht, in eigen vrije en verantwoordelijke lots
bepaling strevend naar zo ver mogelijke benadering dezer idealen voor 
mens en gemeenschap. Want voor het socialisme is niet relevant de uiter
lijke vorm waarin het zijn beslag zou krijgen, zo meent Polak, maar de 
daaraan ten grondslag liggende idee. 

Het is dunkt mij orrbestrijdbaar, dat onder socialisme vroeger werd 
verstaan een maatschappelijke orde, gekenmerkt door socialisatie der zake
lijke productiemiddelen. Men noemt een dergelijke maatschappij tegen
woordig wel communistisch, maar het is opvallend dat de communisten zelf 
haar socialistisch noemen; zij verstaan onder communisme een hogere 
vorm waartoe het socialisme zich eenmaal zal ontwikkelen. Het is ook be
kend, dat het westerse neo-socialisme niet meer streeft naar volledige socia
lisatie van alle zakelijke productiemiddelen, zij het wel naar socialisatie van 
de productiemiddelen in de voornaamste gebieden van industrie, bankwezen 
en transport, gelijk Van Rhijn schrijft 7). Van Rhijn verwijt mij, dat ik 
het eigen karakter van het moderne socialisme, in onderscheiding van het 
klassieke socialisme, zoek in een soort van voortvarendheid of progressivi
teit ten opzichte van de centrale regeling en leiding der maatschappij door 
de staat 8). Ook Van der Ploeg meent, dat ik het moderne socialisme met 
deze omschrijving onrecht doe 9). Het socialisme, (zo zegt hij, een streven 
naar een samenleving waarin gerechtigheid heerst, en dit betekent een 
eerlijke en redelijke inkomens- en vermogensverdeling, een rechtvaardige 
prijsvorming, uitschakeling van economische dictatuur van het vrije be
drijfsleven, gelijke kansen voor iedereen, herstel van een arbeidsethos, 
medezeggenschap van de arbeiders en spreiding van cultuur. Maar wanneer 
dit alles gerealiseerd kan worden uit de samenleving zelf, zonder staatsin
grijpen, dan zal de socialist dat toejuichen, en, zo voegt hij er later nog 
aan toe: dit alles wensen de socialisten niet, wanneer het ten koste van de 
menselijke persoon zou gaan. 

7) Socialisme en Democratie, november 1954. 
8) Op het grensgebied van economie en religie, blz. 151. 
9) De Economist, december 1955 en februari 1956. 
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N U betwijfel ik, of rechtvaardigheid, eerlijkheid en redelijkheid welbe
grepen ooit ten koste van de persoon zouden kunnen gaan. Ik betwijfel 
ook, of de door Van der Ploeg opgesomde idealen "uit de samenleving zelf" 
gerealiseerd kunnen worden. Maar ik ben er van overtuigd (en hierop be
rust mijn definitie), dat daartoe door de socialisten altijd en allerwege in 
de eerste plaats een beroep is en zal worden gedaan op de staatsmachinerie 
(om van de socialisatie van de voornaamste gebieden van industrie, bank
wezen en transport te zwijgen). Ook is bekend, dat het moderne socialisme 
niet over specifiek-socialistische beginselen beschikt 10). Rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en redelijkheid zijn beginselen van menselijke waardigheid, die 
in de christelijke zowel als in de liberale en socialistische gedachtenwereld 
een erkende plaats innemen. Wil men dus naar het eigen karakter van het 
socialisme zoeken, dan komt men onvermijdelijk terecht bij de vormen 
waarin het zijn idealen tracht te gieten, en daarbij is het kennelijk, dat de 
staatsbemoeiing een belangrijker plaats inneemt dan bij niet-socialisten 
het geval pleegt te zijn. Van Rhijn doet nog een poging, het specifieke 
karakter van het socialisme te zoeken in het bee1d der toekomstige maat
schappij, dat aan de socialist duidelijker voor ogen zou staan dan bij voor
beeld aan de antirevolutionair 11). Van Lier waarschuwt echter, dat het 
socialistisch toekomstbeeld beperkt moet zijn, anders zou er een tegen
stelling tot de esChatologische verwachting van het christendom kunnen 
ontstaan; bovendien zou zijns inziens het socialistisch toekomstbeeld een 
goede projectie van de christelijke wereldbeschouwing in onze tijd moeten 
zijn 12). Schaper daarentegen dringt aan op een duidelijke omschrijving van 
het specifiek-socialistisch gehalte der socialistische beweging 13). Ik meen 
in het huidige stadium van socialistische zelfbezinning voorshands te mogen 
vasthouden aan mijn korte en duidelijke omschrijving van wat onder mo
dem socialisme moet worden verstaan. 

Wanneer dan ook Polak bij zijn definitie van het socialisme de vorm 
waarin het zijn beslag zou krijgen, niet relevant acht, meen ik dat hij de 
plank misslaat. Wanneer hij het socialisme als socialistische idee omschrijft, 
behoeft niet te verwonderen, dat hij een zwaar accent op het socialistisch 
toekomstbeeld legt. Ik heb niets tegen toekomstbeelden, mits zij voldoen 
aan de eis der menselijke waardigheid, zoals die in elk heden tot ons komt. 
De eis der menselijke waardigheid omschrijft Polak nu als voor ieder mens 
afzonderlijk een redelijke kans op een maatschappelijk volwaardig bestaan, 
en voor de mensheid als geheel een menswaardige samenleving. Een duide
lijke vulling van het begrip der menselijke waardigheid, laat staan een 
concreet toekomstbeeld, is dit niet, maar het zijn richtlijnen voor de ver
dere ontwikkeling van maatschappij en samenleving, die alle steun van 
ieder weldenkend mens zullen genieten. Polak spreekt echter van een 
nieuwe, ideale orde en noemt nu als kenmerk van het socialisme, dat het 
deze nieuwe orde stelt tegenover de bestaande gang van zaken, en haar 
door gemeenschappelijk en stelselmatig ingrijpen, op grond van een collec
tieve aanwending van menselijke macht, in eigen vrije en verantwoorde
lijke lotsbepaling, wil vestigen. Polak's socialisme is dus revolutionair in 

10) Vgl. W. Banning, Ons socialisme (Amsterdam 1954). 
11) t. a. p. 
12) Th. ]. A. M. van Lier in Socialisme en Democratie, november 1954. 
13) B. W. Schaper in Socialisme en Democratie, januari 1955. 
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de betekenis van antithetisch tegenover de bestaande orde, zowel als in de 
betekenis van antithetisch tegenover iedere poging het begrip menselijke 
waardigheid inhoud te geven, door de menselijke macht haar aangewezen 
plaats onder de goddelijke macht te geven. Bovendien laat het stelselmatig 
aanwenden van collectieve menselijke macht geen twijfel, dat de vorm 
van het socialisme, wanneer het zijn beslag krijgt, om het zacht uit te 
drukken uitgesproken statelijke trekken zal vertonen. Aan dit laatste, door 
mij als onderscheidend genoemde kenmerk, voegt Polak dus een revolu
tionair accent toe. 

Wij weten nu, wat Polak onder socialisme verstaat, en zijn dus in staat 
zijn betoog verder te volgen. Want de vraag nijpt nu, of het socialistisch 
toekomstbeeld wellicht in staat is de westerse cultuur, die "in beeldnood" 
verkeert, van de ondergang te redden. Polak antwoordt met grote beslist
heid ontkennend, want dit socialisme vertoont een ontwikkeling die geheel 
parallel verloopt met de algemene cultuurhistorische lijn van utopie naar 
contra-utopie. Het utopisme heeft altijd als dynamisch stuwende kracht ge
werkt op de socialistische beweging. Volledige werkgelegenheid, sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, geleide inkomensverdeling, zijn vruchten van 
utopistische gedachten. Het moderne socialisme heeft echter geen specifiek 
toekomstbeeld meer. Het weerspiegelt slechts het generale tijdsbeeld. Even
als bij het industrieel kapitalisme, ontstaat ook bij het socialisme een mas
sale, technisch geoutilleerde en administratief gecentraliseerde machtsappa
ratuur. Een gemechaniseerd partij- en organisatie-wezen, waarin tactiek, 
opportunisme en compromis hun intrede doen, is echter met het socialisme 
naar zijn diepste wezen in strijd. Want in de moderne organisatievormen 
der socialistische politiek komt de mens in veel opzichten te kort. Het mo
derne socialisme heeft gekozen voor een pragmatische, actuele gezindheid. 
Er is een evenwichtige, bezadigde, realistisch afwegende socialistische poli
tiek ontstaan, die meer politiek is dan socialistisch. In kiem werkzaam is 
een proces van zelfontbinding van het socialisme, gelijksoortig aan dat van 
het kapitalisme. De oorspronkelijk opstuwende socialistische idee bevat 
niet veel meer dan de verschaalde fraseologie van gerechtigheid, naasten
liefde, solidariteit en democratie, een zalvende verzameling van schoon
klinkende, doch door de huidige tijd uitgeputte en ondermijnde normen, die 
niet meer van binnen uit bezield zijn. Het socialisme heeft geen toekomst 
meer, als het zelf niet gelooft in een komende socialistische maatschappij 
en cultuur. Het kan ieder ogenblik in verbinding treden met burgerlijk neo
liberalisme, nationaal-patriottisme of verwetenschappelijkte zakelijkheid, en 
omslaan in anti-socialisme. 

Het socialisme gaat dus te veel op, zo wil Polak zeggen, in de dagelijkse 
politieke strijd om de aanwending van de staatsmacht. Het mist revolu
tionair élan, dat een sprong in de toekomst durft wagen. Om deze inzinking 
te verklaren, spreekt Polak eerst over de administratie en techniek der 
massale organisatie. Daarin kan echter de oorzaak niet schuilen, want deze 
factoren werken niet causaal, doch slechts katalyserend. Vervolgens spreekt 
Polak over het verbleken van de idee der menselijke waardigheid: haar 
normen zijn tot zinledige gemeenplaatsen geworden, niet meer van binnen 
uit bezield. Naar mijn mening ligt hier inderdaad de haard van de ziekte 
die onze cultuur heeft aangetast. Het is niet verwonderlijk, dat men dit 
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ziekteverschijnsel ook in het moderne socialisme aantreft. Maar het is 
evenmin verbazingwekkend dat dit proces van ontzieling zich voordoet in 
een cultuur, die met de opvatting der menselijke waardigheid als eigen
machtige menselijke lotsbeschikking niet bepaald .goede ervaringen heeft 
opgedaan. De idee der menselijke waardigheid schijnt te hebben afgedaan. 
N aar mijn overtuiging kan zij echter levend en krachtig blijven, indien 
zij maar gepaard gaat met het besef, dat zij alleen bij de gratie van godde
lijke maCht bestaat. Helaas moet erkend, dat ook in het christelijk leven 
dit besef bij tijden verzwakt. Waar zulks op grote schaal en voor lange 
tijd voorkomt, dreigt ernstig gevaar voor verder cultuurverval. 

Zelfs moet worden erkend dat in christelijke kring de overtuiging niet 
algemeen wordt gedeeld, dat het christelijk Godsgeloof wezenlijk verbon
den is aan de vormgeving der menselijke waardigheid in samenleving en 
cultuur. Van Rhijn weigert, wezenlijke trekken der menselijke waardigheid, 
als het geroepen zijn tot arbeiden aan de vooruitgang der cultuur, en de 
roeping tot gemeenschap met de medemens, als specifiek-christelijk te 
zien, "want zij worden door vrijwel ieder onderschreven" 14). Van Rhijn 
spreekt hier zelfs van een ongewenst gebruik van het woord "christelijk". 
Daartegenover houd ik staande, dat het hier gaat om normatieve aspecten 
van het Schriftuurlijk mensbeeld, die met recht de naam van christelijke 
beginselen mogen dragen, aangezien zij ons in het Evangelie, en met name 
in het mens-zijn van Jezus Christus zijn geopenbaard 15). Het feit, dat in 
het geseculariseerde denken deze beginselen (meest onder de naam van 
"waarden") ook een belangrijke rol hebben gespeeld, kan hieraan niets ver
anderen. Waneer deze waarden in het wereldlijk denken tot verschaalde 
leuzen zijn verbleekt, is er dus te meer aanleiding, de Schriftuurlijke, 
christelijke conceptie der humaniteit met kracht n~r voren te brengen. 

Een dieper meningsverschil ligt hier op de achtergrond. Want het 
christe.ndom is niet maar "een godsdienst", zoals Van Rhijn schrijft, en 
daarom "in een heel ander vlak gelegen" dan het socialisme, als "een maat
schappijbeschouwing" 16). De christelijke religie heeft een eigen, christelijke 
maatschappijbeschouwing, omdat zij een eigen christelijke mensbeschou
wing, namelijk die van de radicale, in Christus bewaarde menselijkheid, 
heeft. Het is onmogelijk, over een maatschappijbeschouwing te beschikken 
zonder mensbeschouwing en deze is niet mogelijk zonder religieus apriori, 
dat betrekking heeft op de relatie tussen menselijke en bovenmenselijke 
macht. Somtijds dient het socialisme zich openlijk aan als de sociale religie 
der toekomst. Soms ook verklaart het uitdrukkelijk, zich uitsluitend te 
willen baseren op eigenmachtige lotsbeschikking van menselijke macht. 
Maar er .is ook socialisme, dat zich, om welke reden ook, voordoet als 
"alleen maar een maatschappij beschouwing". Zulk socialisme dient aller
eerst te worden onderzocht op zijn verzwegen religieus apriori. Polak ont
maskert het moderne socialisme als een pragmatistische en materialistische 
verslaving aan het voortschrijdend heden. Voorwaar een maatschappij be
schouwing die met het christelijk geloof in strijd is. 

14) Citaat uit Socialisme en Democratie, november 1954, blz. 673. Vgl. ook Van 
Rhijn's brochure De Protestants-Christen in de Partij van de Arbeid (Amsterdam 
1955), blz. 20/21, mede in verband met mijn Om welvaart en gerechtigheid, blz. 137 
(door Van Rhijn aangehaald). 

15) Vgl. mijn Tussen beginsel en belang, hfdst. VI. 
16) Vgl. Van Rhijn's brochure, t.a.p. 
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Niet alleen op het gebied der maatschappij, ook op het daarmee ver
weven terrein der politiek treft Polak het algemene verschijnsel van in
zinking van het toekomstdenken aan. Er is in de politiek, zo zegt hij, een 
algemene reactie op het overdreven vooruitgangsoptimisme te constateren, 
de geestelijke kater na de roes van twee verwoestende wereldoorlogen, 
dodelijke weerlegging van misplaatst idealisme. De politiek wordt nu ge
kenmerkt door het ontbreken van staatsmanswijsheid, gevolg van gemis aan 
idealistisch vooruitstrevend toekomst-denken. Zelfs wordt onomwonden be
pleit, de politiek te beperken tot een streven naar handhaving van de be
staande situatie en naar uit de gegeven constellatie zich logisch aandienende 
beperkte verbeteringen. Dit conserverend denken floreert het best in een 
managers-bureaucratie, waar geborneerde deskundigheid heerst, en de 
sociaal-economische ingenieurskunst zonder vooruitstrevende denkbeelden 
wordt beoefend. 

Ik zou, na het voorgaande, bij deze boutade slechts een enkele opmerking 
willen maken. Toegegeven kan worden, dat er, om zo te zeggen, in de poli
tiek niet veel muziek zit. Is de oorzaak daarvan echter in de eerste plaats, 
dat de politici in de westerse wereld, en hun adviseurs, in gebreke blijven 
het verlossende woord te spreken, dat de mensheid er toe zal brengen hun 
leiding weer te aanvaarden, teneinde het voor een ieder mogelijk te maken, 
waar ook ter wereld, in een menswaardige samenleving te verkeren? De 
vraag stellen is haar 'beantwoorden. De westerse cultuur, die voor de niet
westerse volkeren naast enig materieel voordeel een teveel aan minachting 
en overheersing heeft opgebracht, zal niet licht het vertrouwen der wereld 
herkrijgen, zo zij dat al ooit heeft bezeten. De internationale politiek van 
het Westen stuit op een diepgeworteld wantrouwen, nog afgezien van ge
brek aan onderling vertrouwen in eigen kamp. Op de nationale politiek, 
zelf ook verscheurd door onderling wantrouwen, heeft de labiele toestand 
waarin de wereldpolitiek zich bevindt, een verlammende invloed. De wes
terse superioriteitswaan is in flagrante strijd met het evangelie der mense
lijke waardigheid, dat westers christendom en humanisme gedurende hon
derden jaren in de wereld hebben gepredikt. Het kan wel eens nodig zijn, 
zich er in de allereerste plaats op toe te leggen, de menselijke waardig
heid daadwerkelijk in het heden te beleven. Misschien kan het met veel 
geduld en offervaardigheid nog wel eens gelukken, weer een vertrouwens
positie in de toekomst op te bouwen. Maar het zou zelfmisleiding zijn, te 
menen dat de toekomst der westerse cultuur van haarzelf zou afhangen. 

Christendom en humanisme 

Gaven Polak's beschouwingen over maatschappij en politiek dus aan
leiding tot enige bedenkingen, toch heb ik veel waardering voor zijn streven 
naar een radicale cultuurkritiek, aan de hand van een fundamenteel crite
rium, dat in rechtstreeks verband staat met het mens-zijn. Ook al meen 
ik, dat zijn criterium niet voldoende centraal gekozen is, zo is toch een 
merkwaardig en 'boeiend resultaat bereikt. Zien wij .nu tenslotte, hoe Polak 
zijn cultuurdiagnose samenvat, en de cultuurtherapie aan de orde stelt. 

Polak is van mening, dat de mechanisering van het wereld- en maat
schappijbeeld nog niet een volledig gedehumaniseerd, zich aan een me
chanische, massale en materialistische leefwijze conformerend mens-type 
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heeft geschapen. Wel is er reeds een merkbare vervlakking en vernauwing 
van de idee der humaniteit ingetreden. De mens staat voor de leegte van 
een weggevallen geloof, zowel in goddelijke als in menselijke macht. Zo
lang het eschatologisch toekomstgeloof leefde, en zolang de utopistische 
toekomst-idee hoop wekte, deerde de aardse ellende minder. Het falen der 
menselijke macht tot eigen lotsbepaling veroorzaakte echter een heviger 
reactie van onmacht, dan ooit tevoren het zich machteloos buigen voor 
bovenmenselijke overmacht. Nu de mens zijn onmacht moet bekennen, 
moet hij wel erkennen dat hij zèlf de boze machten van de tijd heeft opge
roepen. Bij het gevoel van onmacht voegt zich een besef van schuld. Aan 
deze gevoelens van onmacht en schuld zijn het crisisbewustzijn en het 
ondergangspessimisme van deze tijd toe te schrijven. De mens van heden 
klemt zich vast aan de huidige, als chaotisch ervaren situatie. Een cultuur 
die gekenmerkt is door ondermijning van het toekomstbewustzijn, ja, door 
uitholling van het cultuurbesef, gaat haar einde tegemoet. 

De cultuur sterft niet, zo gaat Polak voort, een soort van biologische 
dood, zodat haar levenslamp dooft wanneer zij oud en der dagen zat is. 
Dit determinisme, door Spengler aangehangen, verwerpt Polak. Ook de op
vatting van Toynbee, dat slechts hoop gekoesterd mag worden van een 
herleving van het christelijk-eschatologisch bewustzijn, wijst hij af. Want 
religie is deel van de cultuur; de christelijke religie is in verval; de mense
lijke waardigheid vordert, dat de mens het lot van zijn cultuur zelf be
paalt. Het gaat ook niet aan, de roeping der christelijke religie ten op
zichte van de ten ondergang neigende cultuur te loochenen, want wel is de 
christelijke religie een der hoofdpijlers van de westerse cultuur, maar ook 
is deze cultuur het fundament der christelijke religie. De opinie van 
Schweitzer, dat bloei en verval van cultuur afhankelijk zouden zijn van 
ethische waarden, is evenzeer onjuist, want ook de ethiek is, evenals de re
ligie, slechts een cultuurcomponent. Het cultuuroptimisme van Berdjajeff 
en andere schrijvers, dat alleen gelooft in het afsterven van een cultuurfase, 
met behoud van de cultuurwaarden, die dan worden opgenomen in een 
wending naar een hogere cultuur, berust op de hypothese dat de geschiede
nis zich in dat opzicht zonder uitzondering zal herhalen, een opvatting die 
de cultuur a:bsoluteert en het creatieve cultuurbewustzijn ondermijnt. Het 
existentialistische denken, volgens hetwelk de absurde chaos van deze 
wereld nimmer kan worden omgezet tot een zinvol mens-zijn, druist vier
kant in tegen de idee der menselijke waardigheid. 

Behoud en herstel der cultuur, zo schrijdt Polak voort naar de therapie, 
is alleen mogelijk langs de weg van een geestdriftig opvlammend geloof in 
de toekomst der cultuur. Dit is alleen te verwachten van een gezamenlijk 
optrekken van eschatologie en utopie, van christendom en humanisme. Men 
kan zich niet meer uitsluitend verlaten op één van deze. Want de eschato
logische toekomst-idee is ten dele vervluchtigd, ten dele van kracht ge
bleven in een kleine kring die een te smalle basis vormt om de breuk in 
de tijd nog te kunnen helen. De pretentie van het alléénrecht van het 
eschatologisch toekomstbeeld heeft binnen het religieuze vlak haar zin niet 
verloren. Maar in het vlak van het samenleven der mensen in een sterk 
geseculariseerde wereld kan het niet meer als prevalerend toekomstbeeld 
functioneren. Men kan zich ook niet uitsluitend verlaten op het utopistisch 
toekomst-denken, aangezien de huidige tijd zich ook dáárvan heeft afge-
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wend. Van betekenis is evenwel, dat het moderne humanisme de mense
lijke waardigheid in ere heeft hersteld als ideale norm voor de menselijke 
samenleving. Het heeft de idee van het mens-zijn als een geleidelijke zelf
ontvouwing van de mens tot een zich volmakende mens, weer opgevat. 
Het heeft de inbeelding dat de geschiedenis zich vanzelf omhoogschroeft, 
laten varen, want zulk determinisme en automatisme werkt passivisme en 
quietisme in de hand en verzwakt de menselijke macht. Het moderne 
humanisme, als pleitbezorger van zinvolle, verantwoordelijke aanwending 
van menselijke macht, ter ontvouwing der hoogste menselijke waarden, 
kan bij de regeneratie van onze cultuur een belangrijke rol spelen 17). 

Wanneer christendom en humanisme, eschatologie en utopie, elkander 
leren verstaan, verdragen en aanvullen, zullen zij gezamenlijk er wellicht 
in slagen, het ingeslapen toekomstbewustzijn opnieuw te wekken en het 
cultuurbewustzijn opnieuw te voeden. Zo besluit Polak zijn boek. 

Het is nu zaak, ons een eindoordeel te vormen over de resultaten van 
Polak's cultuurkritiek en -prognose. Van groot belang acht ik de erkenning, 
dat de gevoelens van onmacht en schuld, die het tegenwoordig cultuurpessi
misme beheersen, moeten worden toegeschreven aan het falen der mense
lijke macht, waarop de mensheid haar vertrouwen had gevestigd. Ook ben 
ik van mening, dat wanneer de westerse wereld in deze psychose blijft 
steken, een opgaande lijn in de culturele ontwikkeling niet mogelijk is. 
Want deze psychische gesteldheid is symptoom van een religieuze houding, 
die het kwaad als hoogste, of althans met het goede gelijkwaardige, binnen
of boven-menselijke macht beschouwt, en derhalve niet in staat is een 
positief, op verbetering van het menselijk leven en samenleven gericht 
cultuurbewustzijn voort te brengen. Religie is namelijk, ook al zijn haar 
uiterlijke vormen deel van de cultuur, ten diepste de bron waaruit de 
cultuur opwelt. Een religie die overwinning van het kwaad onmogelijk 
acht, kan geen stimulerende kracht voor culturele V'ooruitgang opleveren, 
hoogstens een ontstellende ontplooiing van economisch-technische civili
satie, middel tot steeds verder doorwerkende ontmenselijking van het 
leven, veroorzaken. Want vooruitgang van cultuur moet worden gemeten 
aan de positieve maatstaf der menselijke waardigheid, en een samenleving 
die, terecht, het vertrouwen in autonome menselijke macht verloren heeft, 
kan uiteraard ook geen geloof in menselijke waardigheid meer opbrengen. 

De wending van bovenmenselijke naar menselijke macht, die het huma
nisme tot stand bracht, heeft de westerse mensheid dus wel in een zeer 
zware impasse gebracht. Gebleken is dat de humanistische utopie, met haar 
bandeloze menselijke macht, een dodelijk gevaar voor de menselijke waar
digheid betekent. Zou het, cultuursociologisch gesproken, niet het meest 
voor de hand liggen, een terugwending te bepleiten van de utopie naar 
de eschatologie, die een tempering der menselijke macht inhoudt en daar
door juist de menselijke waardigheid beveiligt en beschermt? Deze weg 
is moeilijk begaanbaar, want de christelijke religie is naar haar aard wel 
bron van cultuur, en een vermoeide cultuur mag zich aan haar laven, 
maar wanneer een eigenzinnige cultuur tracht haar aan zich te onder
werpen, houdt de bron op te vloeien, want het afgodsbeeld der cultuur is 

17) Mits het zich niet laat terugdringen, zo voegt Polak hieraan toe, naar de 
beeld-arme nuchterheid van de tot onveranderlijk heden verschraalde tijdsduur, gelijk 
het Humanistisch Verbond bezig is te doen. 
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dan geplaatst in de tempel der religie. Moet men dan het fatale experiment 
van de autonomie der menselijke macht proberen te herhalen, teneinde 
de cultuur uit haar lethargie te bevrijden, gesteld al dat dit evangelie 
opnieuw door de mensheid zou worden geloofd? Polak kiest een voor
zichtige tussenweg. Hij wil inderdaad een nieuwe kans wagen met het 
humanistisch ideaal der autonome menselijke macht, want hij houdt er 
tenslotte aan vast, dat de menselijke waardigheid vordert dat de mens 
het lot van zijn cultuur zelf bepaalt. Maar tegelijk speculeert hij op een 
herleving van het eschatologisch bewustzijn "binnen het religieuze vlak", 
in de hoop dat van hieruit "in het vlak der samenleving" een stimulans 
op de zieltogende cultuur zal uitgaan, náást die der nieuwe humanistische 
renaissance. 

Het staat voor mij vast, dat van het humanistisch streven tot regene
ratie der cultuur, door middel van een eigenwillige conceptie der mense
lijke waardigheid, als leidraad van een eigenmachtige menselijke lotsbe
paling, geen duurzame vrucht mag worden verwacht. Dit neemt echter 
niet weg, dat de conceptie der humaniteit, als richtlijn voor het menselijk 
handelen, van grote betekenis voor het resultaat van dat handelen is. Het 
humanisme snijdt wel de humaniteit los van haar levenswortel, de onder 
Gods wet staande en door Jezus Christus vóórgeleefde creatuurlijkheid. 
Niettemin mag niet onverschillig laten, dat het humanisme zich met zijn 
geseculariseerd begrip der humaniteit wil schrap zetten tegen het zich 
met geweld een weg naar de alleenheerschappij banend nihilisme, dat alle 
norm ontkent. Nooit mag de cultuur, goddelijke opdracht tot ontplooiing 
der schepping, als zinkend schip eigenmachtig worden geabandonneerd. 
Deelneming aan de cultuur is een van de belangrijkste manieren, waarop 
het christelijk getuigenis met woord en daad aan de wereld kan worden 
gegeven. De antithese, door Polak duidelijk gesteld en door mij onom
wonden aanvaard, heft de solidariteit, de roepi.ng tot gemeenschap met de 
medemens, niet op. Het mag als een weldaad worden beschouwd, wanneer 
men bij deze ontmoeting met de medemens in de branding der problemen, 
ook in niet-christelijke kring begrip voor fundamentele menselijke waarden 
aantreft. Deze ontmoeting kan dan in bepaalde opzichten leiden tot samen
werking, zij het steeds met behoud van de innerlijke vrijheid. Want de 
menselijke waardigheid, die kan worden samengevat in de liefde van de 
mens tot zijn naaste, is alleen maar méér dan een machteloze frase, wan
neer zij rust in de realiteit van het werk van Jezus Christus, Die het kwade 
overwon. 

* 
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De jaarwisseling was ook ditmaal het moment om de balans op te 
maken. Dit gold het persoonlijk leven, het gold ook het leven van de staat 
en van de volksgemeenschap. Het jaar 1956 was voor onze volksgemeen
schap gebleven wat het was: een jaar van hoogconjunctuur, met alle 
eigenaardige verschijnselen van de hoogconjunctuur, inderdaad overwegend 
gunstige, maar ook met aspecten die opmerkzame aandacht vereisten. 

Over het geheel genomen een goed jaar, 1956. De inkomens stegen, 
door loonsverhogingen en door uitkeringen in eens, gemiddeld met 
10 procent, terwijl de kosten van het levensonderhoud, alweer gemiddeld, 
slechts 3 procent omhoog gingen. Dit betekende een versterking van de 
koopkracht en versterking van de 1<'oopkracht kwam neer op groter con
sumptie. 

Deze consumptiestijging van weer 7 procent betrof ditmaal niet in de 
eerste plaats de normale voedings- en genotmiddelen. Men heeft de indruk, 
dat ons volk als volk op dit punt wel een zeker verzadigingspunt heeft 
bereikt. Neen, de belangstelling ging nu meer uit naar de meer duurzame 
consumptiegoederen: radio en televisie, stofzuigers, 1<'oelkasten, meubilair 
en vooral natuurlijk ook de bromfiets. 

Grotere bestedingen derhalve. Maar daarmee kwam dan tegelijk een der 
meest zwakke steeën in onze nationale economie duidelijker dan ooit aan 
het licht. Want een belangrijk verschijnsel in 1956 was ook: een geduchte 
stijging van onze invoer. 

We weten het: ons land is niet slechts klein, maar bovendien niet rijk 
aan grondstoffen. Invoer moet hier méér dan corrigerend werken. Grotere 
consumptie betekent ook grotere invoer, waarbij dan het verschijnsel zich 
voordeed, dat de invoer heel wat sneller steeg dan onze uitvoer. Over de 
eerste elf maanden van 1956 beliep dit zelfs een verschil van drie miljard. 

Zo was reeds het algemene beeld. En alsof dit nog niet genoeg was, 
deden er zich op het internationale vlak nog enige gebeurtenissen voor, die 
o.nze kwetsbaarheid nog eens bijzonderlijk accentueerden. 

'Bevoren reeds, in begin september, had het - toen demissionaire -
kabinet reden gezien, zich om advies te wenden tot de Sociaal-Economische 
Raad. Gaan, zo vroeg het kabinet aan de S.E.R., onze nationale be
stedingen niet langzamerhand onze middelen te boven, en zo ja, wat moet 
er dan naar de mening van de S.E.R. worden gedaan? 

Men kent het resultaat. De S.E.R. is eind november gekomen met een 
advies, waarvan al evenzeer als de inhoud, vermeldenswaard is, dat het 
eenstemmig was vastgesteld. Natuurlijk mocht men aannemen, dat die een
stemmigheid het resultaat was van een binnen de S.E.R. bereikt compro
mis. Dit heeft later, in de Tweede Kamer en daarbuiten, ook in de pers, 
geleid tot nadere bespiegelingen. Is het op zichzelf een verdienste, wan
neer de S.E.R. tracht te komen tot een compromis? Ligt het niet in het 
wezen van de S.E.R., dat de binnen zijn kring gekoesterde gedachten 
naast elkaar aan de regering worden doorgegeven en niet in de vorm van 
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een compromis? Nog weer later, in zijn eerste rede van het nieuwe jaar, 
heeft de voorzitter van de S.E.R. op deze laatste bedenkingen gereageerd. 
Hij betoogde toen, dat het georganiseerde bedrijfsleven, waarvan de S.E.R. 
een resultaat is, als zodanig en als complex een plaats inneemt in onze 
samenleving en dat men alleen maar mag hopen, dat deze plaats een nog 
beter gefundeerde en meer verantwoorde zal worden. Het ligt in de lijn 
van deze opvattingen, dat de S.E.R. er naar streeft, als zodanig, en dus 
met een bepaald, indien het kan zelfs eenstemmig, advies, naar voren te 
treden. Daarmee neemt de S.E.R. de regering de verantwoordelijkheid niet 
uit handen. Intussen heeft later de regering het S.E.R.-advies ook wel ge
kozen tot uitgangspunt voor haar beleid, zoals ook het bedrijfsleven met 
het advies van de S.E.R. nog eens uitdrukkelijk adhesie heeft betuigd en 
aan de daarin neergelegde gedachten steun heeft toegezegd. 

Hoe luidde het advies van de S.E.R.? Het gaat uit van de realiteit, dat 
er inderdaad meer wordt uitgegeven dan we ons als volk kunnen veroor
loven. We leven boven onze economische en financiële stand. We zullen 
als volk op onze bestedingen moeten bezuinigen, en wel, aldus de S.E.R., 
tot een bedrag van zeker 700 miljoen. (Niet veel later bleek al, dat dit 
cijfer door de werkelijkheid alweer ver was achterhaald en dat de reële 
noodzaak aanzienlijk hoger lag.) Hoe dit te bereiken? Wel, aldus de 
S.E.R.: centrale en lagere overheden zullen haar uitgaven moeten ver
lagen; het bedrijfsleven zal minder moeten investeren; en ook in de per
soonlijke sfeer zullen de uitgaven voor de consumptie moeten worden be
perkt. Dit alles werkte het advies nader uit, aangevende welke verdeling 
voor deze bezuinigingen over de drie groepen de meest billijke zou zijn. 

Beperkingen in de bestedingen aldus. Een wat vriendelijker uitdrukking 
voor wat voorheen wel krasser werd aangeduid - en ook gelaakt - met 
de betiteling "bezuiniging". Beperking in de bestedingen, met het doel 
de welvaart niet te plaatsen onder al te grote, nauwelijks nog te dragen 
spanningen. 

Het ligt geheel in deze lijn, dat een van de maatregelen, waartoe de 
S.E.R. adviseerde om het gewenste resultaat te bereiken, bestaat in een 
stabilisering van de lonen en de prijzen. 

Wat betreft de lonen: de S.E.R. beval aan, de helft van de premie voor 
de nieuwe Algemene Ouderdomswet - voor zover resterend na aftrek 
van de wegvallende vereveningsheffing - tot uitdrukking te doen !romen in 
een loonsverhoging, terwijl de werknemers de andere helft dragen. Buiten
dien adviseerde de S.E.R. de gevolgen van de straks, op 1 juli, door te 
voeren huurverhoging met 25 procent te compenseren met een loons
verhoging van omstreeks 2 procent. 

En wat de prijzen aangaat: de S.E.R. drong er in zijn advies bij de on
dernemers op aan, dat zij ernstig zouden streven naar stabilisatie van de 
prijzen. Mocht naar het oordeel van de ondernemers, door stijging met 
name van de prijzen van buitenlandse grond- en hulpstoffen, voor be
paalde artikelen prijsverhoging noodzakelijk zijn, dan deed de S.E.R. 
op hen een beroep, tot zulk een verhoging toch alleen te besluiten na over
leg !pet het departement van Economische Zaken. 

Ziehier in korte samenvatting het uiterst belangrijke S.E.R.-advies, zo-
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als het tevens kon gelden als een symptoom voor de positie, waarin wij als 
land en volk zijn komen te verkeren. Als gezegd, de regering koos het tot 
uitgangspunt voor haar beleid. En ook de organisaties van ondernemers, 
middenstanders en werknemers gaven te kennen, de juistheid van het 
advies geheel te onderschrijven. 

Er bleek bij de organisaties der ondernemers intussen wel van onderlinge 
gradatie. Want terwijl de niet-confessionele en de protestants-christelijke 
werkgeversorganisaties bovendien de juistheid erkenden van het standpunt, 
dat prijsverhoging niet behoort te worden ingevoerd dan na overleg met 
het departement van Economische Zaken, wenste de r.k. organisatie van 
ondernemers voor zichzelf dit overleg mèt het departement vervangen te 
zien door een enkele melding vanwege de ondernemers áán het departe
ment, dat men de prijzen zou gaan verhogen. Men koos dit standpunt, 
omdat men van oordeel was, op deze wijze tegemoet te komen aan het 
eigen recht van de ondernemer als zodanig, een figuur die men in het 
maatschappelijk bestel van vandaag toch reeds in de verdrukking geraakt 
acht. 

Men kan op zichzelf stellen, dat deze laatste gedachtengang allerminst 
onredelijk is, en niettemin van oordeel zijn, dat hij in de huidige omstan
digheden onmogelijk valt te honoreren. Vandaar dat de niet-confessionele 
en protestants-christelijke ondernemersorganisaties, mannen aan wie men 
toch in gemoede de ondernemingsgezindheid niet kan ontzeggen, duidelijk 
gekozen hebben voor het standpunt van de regering: niet slechts melden 
àchteraf, doch overleg vóóraf. Daarbij heeft de minister van Economische 
Zaken een open oog en oor toegezegd voor alle bedenkingen en bezwaren, 
welke op bepaalde punten van de practijk tegen zijn in het algemeen juiste 
politiek kunnen rijzen. 

Niet zonder reden is hierboven aan dit advies en aan heel de financieel
economische situatie van ons land vrij grote ruimte gegeven. In deze sector 
toch lag in de laatste maanden een belangrijk deel van het publiceerbare 
nieuws besloten. 

Andere zaken, die aan de orde kwamen, hielden er trouwens mede ver
band. Om enkele voorbeelden te noemen: De onderwijzers, lange onder
handelingen moede, liepen te hoop op een demonstratieve bijeenkomst, 
waar de minister van Onderwij s sportief genoeg was, zich onder de pro
testerenden te begeven; hij kon echter ook in de Tweede Kamer geen 
vèrstrekkende toezegging doen. Daar gaf op dit gebied de situatie trouwens 
nog tot merkwaardige verwikkelingen aanleiding. Een spreker uit de 
K.V.P. hield een betoog, hierop neerkomende, dat de minister in het 
kabinet het been behoorde stijf te houden. Waarop weer van socialistische 
kant het verweer volgde, dat hier volop kabinetspolitiek in het geding was 
en dat het niet aanging, de minister van Financiën voor te stellen als de 
boze man, die de goedwillende minister van Onderwijs boosaardig de weg 
versperde. 

In het vlak van de geboden beperkingen lag ook de kritiek van de 
Kamer op de voorgenomen, niet onaanzienlijke salarisverhoging voor de 
hogere ambtenaren. Niet formeel, maar wel materieel vooruitlopend op 
een beslissing, had men hier en daar zelfs al een begin gemaakt met de uit
betaling der salarisverhoging, zij het in de vorm van voorschotten. Uit de 
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Kamer gaf men niet onduidelijk te kennen, zulk een handelwijze af te 
keuren, en zij werd dan ook gestopt. 

Reeds deden wij uitkomen, dat internationale gebeurtenissen aan deze 
gang van zaken, aan deze moeilijkheden in de financieel-economische sfeer, 
niet vreemd waren. In twee opzichten werd ons volk voorts rechtstreeks 
met deze internationale gebeurtenissen geconfronteerd. Wat betreft Hon
garije: daar waren de vluchtelingen, die, als in zovele landen, ook te onzent 
een gastvrij onthaal vonden. En wat betreft Egypte en het Suezkanaal: de 
regering kwam tot het uitschrijven van een rijverbod voor de zondag. In 
enkele organisaties, vooral onder de kunstenaars, leidden de wrede ervarin
gen van Hongarije met het communisme tot ernstige interne conflicten. 

Via deze korte verwijzing naar de internationale gebeurtenissen gaan 
de gedachten als vanzelf naar Indonesië, formeel en materieel tot het buiten
land behorend, maar toch nog altijd een bijzonder voorwerp van aller be
langstelling. Daar deden zich opmerkelijke spanningen voor, bevorderd 
door een zwak bewind onder een weifelmoedig kabinet, hierop neer
komend dat verscheidene "buitengewesten" duidelijk streefden naar meer 
zelfstandigheid naast Java en Djakarta. 

Wie terugdenkt aan de dagen van de overdracht der souvereiniteit, zal 
zich herinneren, dat toen nog Indonesië uitgesproken federatief van samen
stelling was. Sindsdien heeft de Republiek Indonesia het met haar unitaris
tisch streven gewonnen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Indonesië is in wezen federatief. Zal, nu men in Indonesië aan de Neder
landers niet langer behoeft te denken, de federatieve gedachte alsnog aan 
betekenis gaan winnen? 

De band met Indonesië werd, bij de overdracht van de souvereiniteit en 
later bij het losmaken van de Unie, voor ons geslaakt. De band met Suri
name en de Antillen en die met Nieuw-Guinea bleef bewaard. Voor wat 
betreft de West werd nu een initiatief ontwikkeld om te geraken tot een 
jaarlijkse gedenkdag - op 15 december - van de zelfstandigwording van 
de West en tegelijk van de behouden band tussen Nederland en de West. 

En wat betreft Nieuw-Guinea: een 116 personen, zich aandienend als 
intellectuelen, deden een beroep op alle politieke partijen om te geraken tot 
een nieuwe bezinning. De adressanten lieten intussen zelf reeds uitkomen, 
dat zij het standpunt, als zouden hier voor Nederland morele verplichtingen 
gelden, niet konden onderschrijven. Onze indruk is, dat hun adres bij de 
politieke partijen vooralsnog weinig weerklank heeft gevonden. 

In deze maanden kwam op een bijzondere wijze de christelijke levens
stijl ter sprake. Naar achteraf min of meer toevallig bleek, was bij de for
matie van het kabinet ook in het geding geweest de vraag, welke houding 
de regering zou aannemen met betrekking tot de dusgenaamde voetbalpools. 
Het kwam uit, dat de antirevolutionaire ministers toen een naar ver
wachting afwijzende houding hadden aangenomen en een afwijzende hou
ding bovendien gemaakt hadden tot voorwaarde voor hun deelneming aan 
de regering. 

Eindigen we voor ditmaal met de vermelding van enkele fata uit de per
soonlijke sfeer. Dan allereerst de gelukkige benoeming van Dr. J. Schouten 
tot lid van de Raad van State. Voorts mag in dit verslag niet ontbreken 
de vermelding van de benoeming, welke de directeur van de Kuyper-
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stichting gewerd, tot hoofd van de afdeling publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie bij het departement van Binnenlandse zaken, Bezitsvorming en Pu
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Vermelden moeten we het heengaan 
van Prof. Kranenburg. Niet minder vermelden het heengaan van de beken
de sociale voorman K. Kruithof. Prof. Oud werd - op Sinterklaasdag -
70 jaar, prof. Romme wat later 60. De burgemeestersvacatures van Am
sterdam en Den Haag werden vervuld door de benoemingen van de heren 
mr. Van Hall en mr. Kolfschoten. 

Maar met deze laatste mededelingen zijn we al getreden in het nieuwe 
jaar. Over dat nieuwe jaar zwijgen we in dit overzicht. Het is, onder 
omstandigheden, al moeilijk genoeg terug te zien; voorspellingen vrage 
men niet van ons. Dan wachte men liever op wat we in een volgend 
overzicht te berichten hebben. 

* 
BOEKBESPREKING 

Wat groeit er uit deze wereld? Uitgegeven in opdracht van 
de Chr. Nationale Bibliotheek door T. Wever te 
Franeker. Zonder jaartal. 

In de serie der Chr. Nat. Bibliotheek is thans een deel verschenen, 
dat een vijftal schetsen bevat, gewijd aan het leven en de arbeid van een 
vijftal staatslieden, die een rol hebben gespeeld of nog spelen op het toneel 
der politiek, te weten: Lenin en Stalin door dr. G. Kuipers; Tito door J. 
Klatter; Churchill door prof. mr. P. S. Gerbrandy, en Adenauer door 
C. Goldschmeding. De titel, waaronder deze schetsen zijn gebundeld, klinkt 
weliswaar suggestief, maar is niet juist, want zij klopt niet op de inhoud 
van het boek. Geen der auteurs heeft zijn verhaal toegespitst op de vraal>" 
wat er uit deze wereld zal groeien, en bovendien: de tijd, dat Europa een
zijdig richting gaf aan de loop der historie, behoort tot het verleden, zodat 
uit een boek als dit, dat alleen over Europese staatslieden handelt en 
waarin dus buiten beschouwing zijn gebleven allerlei krachten en strevin
gen die zich doen gelden in de overige werelddelen, bezwaarlijk een 
prognose met betrekking tot de toekomst der wereld kan worden getrokken. 

leder der auteurs heeft gepoogd een overzicht te geven van de gehele 
levensloop van de door hem behandelde figuur en van diens betekenis als 
politicus. Dat dit in het korte bestek van de enkele vellen druks, die daar
voor ter beschikking waren, niet dan globaal kon geschieden, ligt voor 
de hand; eveneens, dat maar weinig naar de diepte kon worden afge
stoken. Men moet dan ook deze beknopte "biografieën" nemen voor wat 
zij zijn: meer of minder algemeen gehouden beschrijvingen, bedoeld om 
een ruimere lezerskring enigermate bekend te maken met het leven en de 
arbeid van een aantal staatslieden, wier namen een ieder kent, maar van 
wie overigens velen slechts weinig weten. Als zodanig lenen zij zich niet 
voor een gedetailleerde kritische bespreking; volstaan zij met enkele alge
mene opmerkingen. 

Kuipers had niet de gemakkelijkste opgave. Niet alleen is de litteratuur 
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over Lenin en Stalin ontzagwekkend uitgebreid, zij hebben ook zelf zeer 
veel geschriften op hun naam staan. En bovendien is de ontwikkeling van 
het communisme in Rusland een ingewikkelde zaak. Om het een en ander 
duidelijk te maken van de gedachtenwereld van Lenin en Stalin, heeft 
Kuipers een keuze gemaakt uit hun geschriften. Kan men met deze keuze 
in het algemeen nog vrede hebben, de verwerking van de inhoud ervan 
is lang niet altijd gelukkig. Het heeft bv. weinig zin van een studie als 
Lenin's MaterÜJlisn~e en Empiriocriticisme een op zichzelf staand kort 
excerpt te geven zonder dit behoorlijk in het betoog te integreren en zon
der het enig perspectief te geven. Zo moet ook een verkorte weergave zon
der meer van Stalin's laatste geschrift Economische vraagstukken van het 
socialisme in de US S R haar doel wel voorbijschieten. En hetzelfde geldt 
voor de wijze, waarop Kuipers de wereldbeschouwing van Stalin poogt 
duidelijk te maken aan de hand van een exposé van diens brochure over 
historisch materialisme. Het blijft alles in de grondverf steken. Veel beter 
geslaagd zijn de zuiver biografische gedeelten. 

Het beeld, dat Kuipers van Lenin tekent is in grote trekken wel juist. 
Over één trek daarin echter een opmerking. Hij schrijft: over Lenin's 
ideaal: een mensheid vrij van ellende, verdriet en angst, kan geen twijfel 
bestaan. In haar algemeenheid zegt een dergelijke uitlating niets. Maar 
afgezien daarvan, er kan wel terdege twijfel over rijzen, of dit ten diepste 
Lenin's ideaal was. Wie zijn geschriften leest uit zijn illegale periode, 
ontkomt nauwelijks aan de indruk, dat geheel zijn vurige activiteit gericht 
was op de omverwerping van het bestaande regime, op de vestiging van 
de dictatuur van het proletariaat - beter nog: van de partij, of eigenlijk 
toch van één man, getuige zijn uitlating in 1920: Nodig is de regering 
van één man, alle gepraat over gelijke rechten is nonsens - en de in
voering van het communisme als een systeem. Pas daarna, en dit niet 
alleen chronologisch, ging hem welvaart en welvaren van het volk ter 
harte. In wezen ging het om het aan de macht brengen van een nieuwe 
groep en pas op de achtergrond om de sociale vrijheid, om een beter leven 
van de brede volksmassa's. Dit is trouwens ook het beeld, dat de russische 
revolutionaire beweging vóór Lenin te zien geeft. Kuipers heeft uiteraard 
gedacht aan Lenin' s profetie van de komende heilsstaat, maar deze werd 
reeds vóór de revolutie naar een zeer verre toekomst verschoven: een "ge
heel historisch tijdperk" zou moeten verlopen, alvorens van realisering 
daarvan sprake zou kunnen zijn. En de woorden, waarmee die ideale 
situatie wordt geschetst, zijn zakelijk en koud; vermogen geen bezieling te 
wekken. Dit heeft De Man goed gezien, toen hij zijn Psychologie vam het 
socialisme schreef en daarin betoogde, dat wel niet het Leninisme, maar 
het Marxisme - hetgeen in dit verband niet terzake is - door al maar 
over het stelsel te redeneren de arbeiders - om wie het tenslotte ging -
niet wezenlijk bereikte. 

Politieke macht en communistisch systeem werden bij Stalin nog veel 
meer de drijvende factoren. De heilsstaat werd ad calendas graecas ver
schoven en speelde geen enkele rol meer in de bepaling van het beleid. 
Dit was een van Tito' s ergernissen; hij heeft Stalin openlijk verweten 
geen enkele bijdrage te hebben geleverd tot de afsterving van de staat 
om maar de politieke macht zelf in handen te houden. Integendeel: partij 
en staatsbestel werden voortdurend nauwer met elkaar verweven. Wie 
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hierop acht geeft en bovendien de praktijk van het Stalinisme zich voor 
ogen stelt, zal moeite hebben met Kuipers bewering, dat Stalin een der 
grote krachten dezer eeuw was vanwege de volharding, waarmee hij de 
communistische heilsstaat bouwde. Tot zulk een uitspraak kan men slechts 
komen, indien men een overdreven waarde hecht aan Stalin's voorspiege
lingen in deze en daarbij totaal voorbijziet aan de wijze, waarop hij het 
bewind gedurende een kwarteeuw heeft gevoerd. Stalin bouwde geen heils
staat, maar een stalinistische staat, die bovendien op belangrijke punten 
afweek van wat weleer onder communisme werd verstaan. Het russische 
communisme is stellig ook een sociaal-economisch stelsel, maar daarnaast 
is het in toenemende mate, vooral ook internationaal, een politieke macht 
geworden en meer dan als economisch systeem is het als machtsapparaat 
een uitdaging voor de niet-communistische wereld geworden. Natuurlijk 
heeft Stalin zijn bewonderaars gehad, ook in het buitenland, en vooral in 
de onontwikkelde gebieden wordt het oog spoedig en gemakkelijk op 
Rusland gericht. Kuipers maakt daarover behartenswaardige opmerkingen, 
maar de verklaring, die hij daarvoor geeft: Stalin' s beheersing van de 
oude droom der misdeelden, is toch beslist onvolledig, daar zij belangrijke 
andere factoren buiten beschouwing laat. 

Klatter biedt zijn lezers in een overzichtelijk samengesteld opstel een 
duidelijk beeld van Tito's persoon, leven en werk. Wat men gewoon is 
titoïsme te noemen omschrijft hij als een nationaal communisme op de 
grondslag van de nationale souvereiniteit, afkerig van interventie met 
de binnenlandse aangelegenheden van andere volkeren. Aan de pretentie 
een zelfstandig, van Moskou onafhankelijk communisme in de praktijk 
te hebben gebracht, ontleent het titoïsme zijn wereldhistorische betekenis. 
Klatter nu heeft willen aantonen, in hoeverre het daarin gelijk heeft. 
Daartoe beschrijft hij Tito als partisaan, als partijleider, als staatsman, 
nationalist en communist en tevens diens verhouding tot Moskou en tot de 
kerk. Waar hij kennelijk moeite mee heeft, is met de plaatsbepaling van 
het titoïsme ten opzichte van het communisme. Het heeft daarmee ge
meen het historisch-materialisme en de dictatuur, maar de praktijk is 
zozeer verschillend van het communisme van Rusland, dat men aarzelt 
het in dit opzicht als communisme te beti'telen. Klatter ziet het eigenlijk 
als een mengvorm van communisme en nationalisme, een vage omschrij
ving, die overigens in haar vaagheid wel een juiste typering is. Tito zelf 
beschouwt zich weliswaar als de juiste interpretator van de opvattingen 
van Lenin, maar veel meer dan deze is het hem te doen om de directe wel
vaart zijner onderdanen. Vandaar dat het titoïsme in de praktijk veel 
humaner en liberaler is dan het russische stelsel. Het titolsme is opnieuw 
een bewijs ervan, dat het begrip communisme wetenschappelijk niet zo ge
makkelijk te hanteren is, evenmin als het begrip kapitalisme. Dat het kapi
talisme bovendien geleidelijk een andere verschijningsvorm heeft gekregen 
weet een ieder, die niet geheel onbekend is met de economische en sociale 
geschiedenis der laatste anderhalve eeuw. Maar ook het communisme geeft 
een historische ontwikkeling te zien en het schismatische titoïsme is daarin 
een schakel, die - het is reeds vermeld - zich onderscheidt van de 
schakel, die het stalinisme in deze ontwikkeling vormt. Het is stellig een 
verdienste van Klatter, dat hij heeft doen uitkomen, dat het stelsel van 
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Tito niet voor eens en altijd is vastgelegd, maar dat het ook aan vorm
verandering onderhevig is. Aan het eind van zijn opstel wijst hij er op, 
dat Tito niet zal kunnen blijven staan in het niemandsland tussen Oost
en West-Europa, en zal moeten kiezen tussen het starre communisme van 
Rusland en het vrije Westen. Hij ducht het eerste, gezien het contact, dat 
er weer tot stand scheen te zullen komen, toen hij zijn opstel schreef 
- en inmiddels tot stand gekomen is - tussen Rusland en Joegoslavië. 
Het is uiteraard onmogelijk met zekerheid te voorspellen, welke koers 
Tito zal inslaan, maar dat hij ooit het belang van zijn land afhankelijk zal 
laten worden van Rusland, schijnt toch wel uitgesloten. Ook de veroor
deling van Djilas en Dedijer, die vrijheid van discussie in de partij en 
in het land wensten, acht Klatter een stap terug op de weg naar het 
starre communisme, want deze veroordeling ziet hij vooral als een ideolo
gische. Tito zelf gaf er een veel zakelijker motivering voor: hij wilde hen 
niet laten afbreken, wat hij had opgebouwd. Hierin ligt opgesloten, dat hij 
een begin van democratie niet wilde, omdat hij de situatie er nog niet ge
heel rijp voor achtte. Hier ook stuiten we op een manco in het opstel 
van Klatter: al te weinig zijn persoon en werk van Tito getekend tegen de 
achtergrond van de situatie van het land en van de culturele ontwikkeling 
van het volk. 

Tenslotte: voor de vraag, welke de toekomst der wereld zal zijn, is 
het niet zozeer van belang, in welke richting Tito zal koersen. Van veel 
groter betekenis is de vraag, of te eniger tijd in de wereld van het commu
nisme zich een reactie zal openbaren op de verabsolutering van de staat, 
gericht op de bevordering van verhoudingen, waarin de menselijke waardig
heid meer en beter tot haar recht zal kunnen komen. 

Het opstel van Gerbrandy over Churchill kenmerkt zich door een ge
heel eigen toon. Het is met bezieling geschreven en getuigt van een grote 
bewondering voor zijn held, een bewondering, die soms dreigt over te 
slaan in verheerlijking. Ter illustratie een paar citaten: "Historie en tra
ditie zijn de vleugelen van deze adelaar (Churchill) en de wiekslag daarvan 
voert heen naar de toppen van kennis en waarheid." Op een andere plaats: 
"Dan gordt zijn kennis der historie hem als het ware aan met kracht uit 
den Hoge." Wie mocht menen, dat de schrijver zich beijverd heeft de 
juistheid van deze en dergelijke excessieve uitspraken waar te maken, 
komt teleurgesteld uit, ook al neemt hij ze met een korreltje zout. En dit 
kan ook moeilijk anders, want traditie en historie zullen nimmer voldoende 
zijn om - in de beeldspraak van Gerbrandy blijvende - de toppen van 
kennis en waarheid te bereiken. Maar dit is .niet het enige. Men ontkomt 
niet aan de indruk, dat Gerbrandy zijn Churchill al te zeer heeft be
schouwd vanuit de bewondering, die deze tijdens de tweede wereldoorlog 
is ten deel gevallen en in het licht daarvan diens gehele staatkundige loop
baan heeft gezet. Niemand zal betwisten, dat Churchill ongemene kwali
teiten bezit; dat hij zijn moedertaal meesterlijk hanteert; dat in de jaren 
dertig zijn visie op wat van Hitier was te verwachten, de juiste was; dat 
hij gedurende de tweede wereldoorlog een oorlogsleider van groot formaat 
is geweest. Maar dit alles tezamen is nog niet het essentiële van Churchill's 
staatsmanschap. Dat is, en daarop wijst Gerbrandy ook, het britse impe
rium. Gerbrandy geeft zijn lezers Churchill's visie op dit imperium: bastion 
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der vrijheid; en hij deelt kennelijk deze visie. Maar is dit soms het toppunt 
der waarheid? Wanneer Churchill het er steeds om te doen is geweest dit 
imperium te bewaren, dan zit daar toch meer achter dan alleen maar de 
handhaving van een bastion der vrijheid in deze wereld. Idealisering van 
het britse imperium en van de betekenis daarvan in de geschiedenis brengt 
met zich idealisering van de staatsman Churchill en van diens rol in de 
historie dezer eeuw. En het is een geïdealiseerde Churchill, die Gerbrandy 
hier getekend heeft. 

Het boek besluit met Goldschmeding's studie van Adenauer. Zo groot 
het onderscheid is tussen de duitse bondskanselier en de nu emeritus 
minister-president van Engeland, zo groot is ook het verschil tussen Gold
schmeding's opstel en dat van Gerbrandy. Het is een nuchtere, zakelijke 
beschrijving van diens politieke carrière, waarbij uiteraard de nadruk valt 
op de na-oorlogse periode. Wie wil weten, hoe de C.D.U. is ontstaan, kan 
dat hier beknopt maar toch duidelijk uiteengezet vinden. Goldschmeding 
grijpt hiervoor zelfs tot in de 1ge eeuw terug; bij zijn overzicht van de ge
schiedenis der partijen had hij echter ook nog de Chr. Arbeiter-Partei van 
Stöcker kunnen noemen. 

Als Adenauer's grote politieke doelstellingen ziet hij: de wederopneming 
van Duitsland in de europese volkerengemeenschap na een wedergeboorte 
tot democratie en na afzwering van het overspannen nationalisme, en 
tevens de bevordering der eumpese integratie. Hij was, zo drukt Gold
schmeding het uit, de verpersoonlijking van de idee, dat een vrij en her
enigd Duitsland slechts mocht en ook zou kunnen worden bereikt binnen 
het kader der europese eenheid. 

Goldschmeding heeft de carrière van Adenauer geheel gezet in het raam 
der recente geschiedenis. Dit is op zichzelf voortreffelijk, maar in de veel
heid der feiten gaat Adenauer soms wat al te veel schuil, met name in die, 
welke betrekking hebben op de groei der europese integratie. Misschien is 
dat ook wel goed, want Adenauer is niet de enige, die daarin een rol speelt. 

Bij alle onderscheid van opzet, dat deze vijf beknopte levensbeschrij
vingen kenmerkt, hebben ze toch één ding gemeen, omdat de vijf staats
lieden, waarover ze handelen, ondanks alles ook één ding gemeen hebben: 
ze beschrijven de strijd voor de realisering van ideeën, zoals iedere staats
man er naar streeft ideeën te verwerkelijken. En voor de toekomst dezer 
wereld is het van uitermate groot belang, welke ideeën zullen blijken de 
overhand te krijgen. Over deze strijd handelt ten diepste dit boek. 

PROF. DR. W. J. WIERINGA 

Dr. J. W. BEZEMER, De Russische revolutie in westerse 
ogen. Stemmen van ooggetuigen, maart 1917---maart 
1918. J. M. Meulenhoff, Amsterdam. 

Een meermalen beproefde manier, om historische gebeurtenissen, die 
zich hebben afgespeeld in een ver verleden, levendig voor te stellen, is 
de weergave in de vorm van gefingeerde ooggetuige-verslagen en berich
ten, samengevoegd tot een namaakkrant, liefst nog met een hooggestemd 
hoofdartikel er bij, dat er typisch naast is. De schrijver heeft zo de ge-
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legenheid, de juiste en de onjuiste, doch meestal onevenredige indrukken, 
welke die gebeurtenissen gemaakt moeten hebben op de tijdgenoot, in beeld 
te brengen op een wijze, die met name de beperktheid van het menselijke 
oordeelsvermogen illustreert. 

Maar onwaarschijnlijker nog dan de fantasie is soms de werkelijkheid. 
Het was een vondst, toen de heer Bezemer het plan opvatte, de omwente
ling, welke in 1917 plaatsgreep in Rusland, te beschrijven aan de hand 
van ooggetuige-verslagen. Die verslagen behoefde hij niet te verzinnen. 
Hij putte ze uit talrijke diplomatieke rapporten, uit dagbladcorresponden
ties en uit boeken van buitenlanders, die toentertijd in Rusland waren. Het 
beeld, dat dr. Bezemer aldus van 1917 ontwerpt, is levendig, direct en 
pakkend. Dit had nog niemand vóór hem gedaan en dit behoéft ook 
niemand .nog eens over te doen. 

"Aan de vooravond van de val van het tsaristische regiem scheen in 
Rusland alles in orde," schreef later Sir Samuel Hoare, "iedereen die naar 
kusland ging keerde terug met de overtuiging, dat het tsaristische regiem 
op stevige grondslagen rustte." 

Maar op 12 januari 1917 smeekte de Britse ambassadeur Buchanan de 
tsaar overeenstemming te zoeken met de Rijksdoema, voordat het te laat 
was. Was het Zijne Majesteit niet bekend, dat in geheel Rusland revolu
tionaire taal werd gesproken? De geallieerde missie, die in Petrograd was 
ter bespreking van de oorlogstoestand, besefte nu, dat een revolutie moge
lijk was, doch stelde zich deze voor als een paleisrevolutie, uitgevoerd 
door officieren. "De catastrofe van Maart 1917 heeft .niemand voorzien." 

Toen de tsaar gedwongen was te abdiceren, was er weinig mededogen. 
"Het wonderlijke en ongelooflijke is geschied," telegrafeerde de corres
pondent van de News Chronicle, "vandaag wordt de regering van vrij 
Rusland geboren." De Fransen in Petrograd waren doorgaans neerslachtig, 
zij dachten aan de voordelen voor de vijand, die immers ook in Cham
pagne en Artois stond. De Amerikaanse ambassadeur Francis daarentegen 
was opgetogen (evenals trouwens Wilson, de president der V. S.). Hij 
zag in de omwenteling prachtige kansen voor de Amerikaanse zakenlieden. 
"Er zal na afloop van de oorlog een grote strijd ontbranden rondom de 
handel op Rusland," zo had hij reeds eerder gerapporteerd, "Amerikaanse 
ondernemingen richten reeds een belangstellend oog op de minerale rijk
dommen, de grote waterkracht en de mogelijkheden van spoorwegaanleg, 
die dit land heeft te bieden." 

Maar hoe hield men de Russen in de oorlog ? Westeuropese socialisten 
- Marcel Cachin, Albert Thomas, Labriola, Henderson, Vandervelde, 
Hendrik de Man - reisden naar Petrograd om hen aan te sporen de strijd 
voort te zetten. President Wilson zond een speciale missie, bestaande uit 
o. a. een admiraal, een jurist, een fabrikant, een socialist, een bankier en 
een vakbondsleider. John R. Mott van de YMCA trachtte contact te 
maken via de Russisch-Orthodoxe kerk. 

V rij wel geen Westerling was getuige van de aankomst van Lenin in 
Petrograd (april 1917). Lenin, aan wie de Duitsers doortocht hadden ver
leend uit Zwitserland, was tersto.nd een fèlle campagne tegen voortzetting 
van de oorlog begonnen en had daarmee veler verontwaardiging gewekt. 
Dit verheugde tal van waarnemers. "Hij zal er niet bovenop komen." "De 
scherpe afwijzing van deze stokebrand was een gunstig teken." "De wijs-
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heid van de andere emigranten... weegt honderdvoudig op tegen het 
kwaad, dat hij zou kunnen aanrichten." Maar een Amerikaanse film
operateur dacht er anders over: "Het beste wat Rusland kan doen, is 
Lenin doden. Het minste wat zij zouden kunnen doen, is hem arresteren 
en in de gevangenis zetten en als ze het niet doen, dan verwacht ik je 
op een of andere dag een brief te schrijven, dat deze vlegel hier de baas is." 

"Wat denk je," zeide een Britse dagbladcorrespondent soms tot zijn 
vrouw, "moest ik niet eens naar Lenin gaan luisteren?" Als zij dan beslist 
antwoordde: "N atuurlijk niet," slaakte hij een zucht van verlichting. De 
aand;!-<.'Îi( concentreerde zich op de figuur van minister Kerenskij, het ene 
momot. vurig bewonderd, het andere verguisd. De bourgeoisie bouwde 
haar l1;-.p op generaal Kornilow, wiens staatsgreep jammerlijk faalde. De 
westeli}Ite ambassades zagen de bondgenoot met de dag dieper wegzakken 
in het moeras van chaos en anarchie. 

De overneming van de macht door Lenin op 7 november 1917 is blijkens 
alle verslagen een rustige affaire geweest. "Honderdduizenden mensen 
gingen bijtijds naar bed, stonden vroeg op en gingen naar hun werk," 
schreef John Reed in zijn befaamde werk Ten days that shook the world, 
"in Petrograd reden de trams, waren de winkels en restaurants open, speel
de.n de theaters, werd met veel tam-tam een schilderijententoonstelling aan
gekondigd." 

Uit de door dr. Bezemer aangehaalde stukken blijkt wel heel duidelijk, 
welk een rol de oorlogsmoeheid heeft gespeeld. Op 27 november schreef 
de Britse ambassadeur aan het Foreign Office: "Mijn doel is altijd 
geweest, om Rusland in de oorlog te houden, maar men kan een uitge
put volk niet dwingen tege.n zijn zin te vechten." Kort voordat in Brest
Litowsk de smadelijke vrede met Duitsland werd getekend, schreef de 
correspondent van de Manchester Guardian: "Het is duidelijk, dat Lenin 
met zijn politiek van aanvaarding van de Duitse voorwaarden uitdruk
king geeft aan de werkelijke verlangens, niet slechts van de soldaten, 
maar ook van de boerenmassa, die door lijden en honger even uitgeput 
is als de overige bevolkingsgroepen." 

Velen geloofden lange tijd, dat Lenin een handlanger der Duitsers was. 
Anderzijds begonnen tal van Westerlingen (en Russen) in stilte te 
hopen, dat de Duitsers Rusland zouden veroveren om het te zuiveren 
van de bolsjewistische fanatici. Tal van waarnemers kritiseerden de Rus
sische bourgeoisie, die, slap en egoïstisch, zich niet of nauwelijks te 
weer stelde. 

De opzet van dr. Bezemer brengt met zich, dat hij in hoge mate 
descriptief te werk gaat. Zich strikt houdend aan zijn thema, geeft hij 
een "close up" van een stuk historie en dringt, welbewust, niet door 
tot de achtergronden en diepere oorzaken, voorzover die voor het 
westerse oog verbo,rgen bleven. Zijn boek geeft dan ook weinig aan
leiding tot overpeinzingen daaromtrent. Als men de dingen ziet door 
de bril van de tijdgenoot, krijgt men een beeld, dat fris en oorspronkelijk 
is, doch nimmer het perspectief vertoont, dat wordt waargenomen als 
men afstand neemt. Zo kan het in dit boek gebeuren, dat Lenin als 
het ware uit de lucht komt vallen, gelijk hij uit de lucht viel voor de 
Amerikaanse ambassadeur, die hem beschreef als "Extremistische 
socialist of anarchist, genaamd Lenin, houdt heftige redevoeringen." Ook 
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kan het schijnen, alsof de Russische revolutie een vrij onschuldige zaak 
was, omdat iedereen het er begin 1918 over eens was, dat zij een "zeer 
onbloedig karakter had gedragen." 

Dit is natuurlijk de keerzijde van de gekozen behandelingswijze. Een 
minder kundig schrijver had daardoor op de duur zelf misleid kunnen 
worden. Dr. Bezemer blijft steeds objectief. Men gevoelt, dat hij zonder 
ooit zijn idee VéLn de "close up" te laten varen, toch afstand genomen 
heeft. Van conclusies onthoudt hij zich. Tot het laatste toe laat hij de 
tijdgenoten spreken. Zou men zijn onderwerp kunnen splitsen, dan zou 
men kunnen zeggen, dat het hem nog meer te doen is om de "Festerse 
ogen", dan om "de Russische revolutie". Zo is dit boek een ~\tr~fend 
document van de dwalingen, de aanvechtingen, de ongewishederf'::,·vaar
aan ieder onderworpen wordt, die geroepen is de grote gebeur ,enissen 
van zijn tijd te observeren, of erger nog, ze richting te geven. 

DR. G. KUYPERS 

* 
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PRoF. DR. R. ScHIPPERS 

Toen de redactie mij uitnodigde, een artikel te schrijven over dit onder
werp, heb ik mij wel even met verbazing afgevraagd, hoe hier een vraag
stuk kan zijn. Ik schrijf dit opstel eind juli; terwijl heel veelmensen met 
vacantie zijn. Van sommige van. deze vacantie-houdende mensen wordt, 
zover ik weet, nog wel eens ondersteld, dat ze het op de zo.ndagen in hun 
vacantie niet zo nauw nemen met wat ze van het vierde gebod geleerel 
hebben, maar ik heb nog nooit gehoord dat zij - vacantie houdende -
werden geacht in strijd te zijn met de woorden van het vierde gebod: 
zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En aan die woorden zou 
clan toch het fundamentele bezwaar tegen de vijf-dagen-werkweek moeten 
worden ontleend. 

Uit een opmerking van Smeenk begrijp ik, dat men zich een generatie 
geleden op deze formulering van het vierde gebod beriep bij zijn verzet 
tegen de 48-urige werkweek en tegen de vrije zaterdagmiddag. Hij schreef: 
"moeten wij nog ingaan op tekstaanhalingen, waarmede men in sommige 
kringen de 48-urige arbeidsweek meent te kunnen veroordelen? Dus op 
aanhalingen als deze: er staat: zes dagen zult gij arbeiden, daarom is 
de vrije zaterdagmiddag in strijd met Gods wet? Alsof zes volle dagen 
loonarbeid waren voorgeschreven! Of op een aanhaling van het woord: 
"des morgens gaat de mens uit tot zijn arbeid en des avond keert hij 
weder", dus moet er - althans in de zomer, ook zelfs in fabrieken -
langer dan 8Yz uur gewerkt worden. Of - hetgeen voor ons gevoel een 
nog stuitender beroep is - op het woord van de Heilanel: Mijn Vader 
werkt tot nu toe, en Ik werk ook. Dit woord werd, blijkens Johannes 5 
gesproken in verband met een op de sabbat verricht genezingswonder. 
Men zou het wel zeer misbruiken, indien men er onnodige zondagsarbeid 
mee goed poogde te praten. Maar het ware op zichzelf nog iets logischer 
dan de aanhaling in een bestrijding van de 8-uren dag." Smeenk sprak 
in dit verband . van onheilig Schriftgebruik en zeide: "Aan dat te ver-· 
bordelen onheilig Schriftgebruik verspillen wij verder geen woord" 1

). 

vVie wil pleiten voor gehoorzaamheid aan het vierde gebod in onze tijd, 
mag toch wel beginnen te bedenken dat onze werkschema's in de wereld 
van moderne techniek anders zijn dan die van de kinderen Israëls, die 
uit de tichelovens van Egypte kwamen. Zes dagen zult gij arbeiden! En 
wat moeten we clan met de nachtarbeid? En dus was mijn eerste gedachte: 
zó onnozel en onzakelijk, zo kwasi-legalistisch en onbijbels zijn we toch 

î) C. Smeenk, Christelijke-sociale beginselen II (1936), blz. 424. 
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niet, dat we met de letterlijke tekst van Exod. 20 : 9 denken in strijd te 
komen, wanneer de vijf-dagen-werkweek werkelijkheid zou worden in 
ons land? 

Maar misschien is hier iets meer aan de hand. Het bijbelse gebod van 
de rustdag moet immers worde.n geïnterpreteerd. Wij hebben de taak de 
grondgedachten van het sabbatsgebod te positiveren. Dat houdt ook in, 
dat er toch weer vaste regels ontstaan, waarin vaak heel precies wordt 
gefixeerd op welke wijze wij ons uitwendige - en voor ons leven op de 
aarde daarom zo uiterst belangrijke en als geestelijk leven alleen maar 
in uitwendige vormen mogelijke - gedrag moete.n opzetten om met heel 
ons hart ook metterdaad aan dit gebod van de rustdag gehoorzaam te kun
nen zijn. Zondagsrustregels om zondagsheiliging te bevorderen. Het is 
bekend, hoe daardoor de sabbatszeden ontstonde.n. Ook hoe elementen van 
ons moderne cultuurpatroon de gevormde zeden kunnen bedreigen. En 
verder, hoe dan min of meer rigoreuze fixaties en nadere concretiseringen 
hun dienst kunnen doen om de desintegratietendenties van een cultuur
situatie tegen te gaan. 

Interessant zijn bijvoorbeeld in dit verband de beslissingen, die de ortho
doxe vissers in ons land vóór de oorlog namen naar aanleiding van de 
zomertijd. Deze zomertijd riep de vraag op, of een vrome visserman zich 
nog hield aan het vierde gebod wanneer hij zondagsnacht om twaalf uur 
uitvoer, terwijl de heren in Den Haag met de klok hadden geknoeid! 
Was het probleem op te lossen door voortaan dan maar om 1 uur uit te 
varen? Toen hebben velen, ook om uit te komen uit de verwarring van 
rationalistisch delibereren, het voor zichzelf maar als volgt geregeld: de 
sabbat gaat in als de zon ondergaat en eindigt als na de zondag de zon 
weer opgaat, en dan vaar je uit! Dat was voor de vissers een duidelijke 
regel. Zij leven bij zon en maan. Het is intussen duidelijk, dat deze in 
verband met zomertijd en zondagsviering ontstane visserszede niet duide
lijk spreekt voor het besef van de stedeling, die alleen in zijn vacantie wat 
meer van de zon weet en nooit op de maan let. Maar misschien moet de 
stedeling zich nu laten helpen door de al enkele malen aangehaalde woor
den van Exod. 20 om een goede zede voor het schema van zijn loonarbeid 
te krijgen? 

Wie zonder al te veel onwelwillendheid iets las van wat ik over het 
ontstaan en de kracht, de functie en de zegen van de zede schreef, zal 
verstaan dat ik over de vorming van sterke en gezonde zeden alleen maar 
blij kan zijn. De zeden hebben een uiterst waardevolle functie, wanneer 
zij in een ons verbijsterend proces van cultuurontplooiing hele brokken 
gezegende continuïteit in ons leven beschutten en op hun typische, maar 
volkomen legitieme wijze, ons helpen aan enkele onmisbare vastigheden. 
Het heeft mij dan ook veel plezier gedaan dat Van der Kooy in zijn 
jongste boek, na een kort overzicht van mijn ideeën hierover gegeven te 
hebben, de waarde van de zede voor het nemen van principiële beslissingen 
in concreto heeft aangetoond. "In de cultuurontwikkeling moet de conti
nuïteit worden bewaard (zonder in reactie te vervallen), moet de macht 
over de natuur worden ontplooid (zonder dat de techniek de natuur ver
slindt), moet differentiëring optreden (door ontsluiting van de primitieve 
cultuurkring) en integrering (om het isolement weer te doorbreken). De 
zede heeft daarbij tot taak, de sociale gezondheid te bewaren tegenover de 
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historische stootkracht van de machtsontplooiing, cultuurverfijning en 
vooruitgang" 2). 

Daarom kan er reden zijn, op de vraag naar de samenhang van het sab
batsgebod en de vijf-dagen-werkweek in te gaan. 

Indien één gebod alleen maar fungeren kan via zedenvorming, dan is 
het het vierde van de decaloog. 

In zijn oorspro.nkelijke bedoeling en naar zijn zogenaamde letterlijke 
betekénis verstaan, mag het naar de overtuiging van de ganse christelijke 
kerk, die haar rustdag niet op de zevende maar op de eerste dag van de 
week viert, niet fungeren. Ook mag het niet meer fungeren in het hand
haven van de oud-testamentische regels voor de cultus op de sabbat, met 
morgen- en avondoffers en wat dies meer zij. Het kan alleen maar fungeren 
via duidelijke zondagszeden. 

Onlangs heb ik over de kwestie van de zondag en de industrialisatie iets 
geschreven. Toen kwam ook deze kant van de zaak aan de orde, waarbij 
onder meer werd opgemerkt: "Wij houden en vieren de zondag in gemeen
schap met de christelijke kerk van alle eeuwen als de dag die ons gegeven 
is om de geheimen van het Koninkrijk van God te overdenken en wij doen 
dit, ook in Nederland, in aansluiting aan oude tradities en zeden. Daarbij 
zijn er voor de finesses van dit houden en vieren practisch geen voor
schriften in de bijbel, die ons binden. Laten wij dat nu maar overal hardop 
zeggen. We zijn in het nieuwe verbond een mondige gemeente en in deze 
kwaliteit bepalen wij ook allerlei finesses van het houden en vieren van 
deze dag. Wij hebben van de Schrift overduidelijk geleerd, dat er een 
dag moet zijn voor de dienst des Heren en van Zijn kerk, en nu houden 
en vieren wij deze dag zoals we in de christelijke kerk van dit land hebben 
geleerd van ons voorgeslacht en nog telkens, door woord en voorbeeld, 
leren van elkaar. Zoals onze gemeente dat doet en wil, zo doen wij dat met 
haar. Wij worden in onze wil om de zondag zo en zus te houden en te 
vieren, en om het zus en zo niet te doen, niet gereguleerd door een heir
leger van wettelijke uitspraken van de bijbel. Wij worden daarbij geregu
leerd door wat we, in eigen christelijke vrijheid, verstaande van de over
geleverde zondagszeden, daarvan dienstbaar achten tot lof van God en 
tot heil van onze naaste. We zijn hierbij niet zwakker, doordat we hier niet 
vastzitten aan de letter van de wet. Want nu laten we ons niet in de hoek 
drukken door wie zegt, dat hier toch geen letterlijk gebod voor de nieuw
testamentische kerk meer is. We staan hier in onze mo.ndigheid en vrijheid 
voor een overtuiging, die diep wortelt in wat de Schrift zegt over de rust
dag en werkdag, een overtuiging die daarom, als vrucht aan de boom van 
een christelijk leven heilzaam is" 3). 

Men zal nu begrijpen waarom ik het niet onredelijk acht, de vraag te 
overwegen of onze opinievorming over de vijf-dagen-werkweek zich onder 
meer door het vierde gebod moet laten leiden. Ik acht het zelfs nood
zakelijk het vierde gebod, zoals het in onze zondagszeden leeft, en onze 
zondagszeden, zoals ze in het vierde gebod wortelen, te betrekken bij onze 

2) T. P. van der Kooy, Tussen beginsel en belang, blz. 129-131. 
3) R. Schippers, Kerk en Industrialisatie, in: J. Zijlstra, F. J. Dirker, R. van Dijk, 

R. Schippers, De industrialisatie en ons volk, blz. 232 vlg.; zie ook mijn De Gerefor
meerde Zede, 2e dr. (1955) blz. 211 vlg. 
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overwegingen over dit mogelijke werkschema in de geïndustrialiseerde 
maatschappij. Het vierde gebod zegt immers fundamentele en be
slissende dingen over de verhouding van de rust in dienst van de 
heiliging tot het klaarkomen van de mens met al zijn werk. Het is 
bepaald een misvatting, te denken dat het vierde gebod dat van de arbeid 
is. Het is met zoveel woorden het gebod van de heilige rustdag en zo
doende van de heiliging van al onze dagen. Ik kom daar nog op terug, 
maar ik meen in deze communis opinio, dat het vierde gebod het sabbats
gebod is, en niet het arbeidsgebod, ook nu reeds mijn uitgangspunt te 
mogen nemen. En dan wil ik stellen: alles wat wij over onze werkschema's 
bepeinzen en in practijk trachten te brengen moet zó zijn, dat we de 
zondag als rustdag bewaren en ons leven op die dag zo inrichten, 
dat aan de omschrijving in de Heidelbergse Catechismus van wat God 
ons in dit gebod gebiedt, niet al te zeer te kort wordt gedaan. Naar mijn 
stellige overtuiging zou het nog' moeilijker worden dan het al is, de rustdag 
te bewaren en goed te vieren, en zou zelf,s het houden van het gebod van 
de rustdag op de door God van de nieuw-testamentische gemeente g'el
vraagde manier vitaal bedreigd worden, indien wij de plannen tot in
stelling van een vijf-dagen-werkweek in Nederland te lijf gingen met de 
woorden: zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen! 

Het eerste argument voor deze stelling kan ik kort en bondig geven. 
In dit te lijf gaan zou een letterlijkheidsfanatisme moeten worden toege
staan, dat bij de uitlegging en toepassing van het vierde gebod sinds de 
dagen van de farizeeën alleen maar schade heeft toegebracht aan het 
verstaan en bewaren van de wil des Heren. Reeds uit dien hoofde moet 
het citeren van Exod. 20 : 9 met het air van: "en nu kunnen we de dis
cussie wel sluiten, want de wet des Heren heeft het beslissende woord 
gesproken," contrabande zijn bij elk gesprek over deze dingen. 

Het tweede argument vraagt meer ruimte; de ontvouwing ervan brengt 
midden in discussies, die thans over de vijf-dagen-werkweek aan de gang 
zijn en. vaak een boeiend aspect vertonen. 

Om de behandeling ervan zo duidelijk mogelijk in te leiden, dien ik de 
lezer deelgenoot te maken van een andere wortel van mijn verbazing 
over het feit, dat de vijf-dagen-werkweek in verband kon worden ge
bracht met de decaloog. 

Reeds werd aangeduid, hoe ik het op zijn minst letterknechterij acht, 
wanneer men met Exod. 20 : 8 tegen een modern industrieel werkschema 
wil opereren. Maar ik vind het ook nog om een andere reden eigenlijk 
onbegrijpelijk, dat christenen in onze tijd en in ons land dit verband leggen. 
Wat houdt immers het aldus leggen van het verband anders in, dan dat 
men a. bij "arbeiden" blijkbaar alleen aan loonarbeid denkt en b. het 
gehoorzamen aan de geboden speciaal van de loonarbeiders verwacht? 
Deze vraag zal in haar strekking duidelijk zijn, al schiet de formulering 
te kort; en dit, omdat de vraag een dikwijls onbewuste kijk op de zaak, 
een instelling, een houding of een ligging of hoe men het wil noemen -
moet beschrijven; die zelden onversneden bij een Nederlander van tegen
woordig aanwezig is. Ik heb inderdaad op het oog een valse mentaliteit, 
die intussen niemand met huid en haar voor zijn rekening zal nemen, en 
die ik voor het gemak maar als een restant van feodaal denken typeer. 
Het is - om het eens onbillijk cru uit te spreken - de mentaliteit van de 
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heren, die van ouds anderen dan zichzelf - de vrouwen, de arbeiders, de 
geestelijken - hebben beschouwd als de mensen, die aan de geboden Gods 
gehoorzaam moesten zijn; en in het onderhavige geval dan ongeveer als 
volgt redeneren: de arbeider moet nu eenmaal voor zijn brood werken 
en dan moet hij zich aan het vierde gebod houden; hoe "de heren" aan de 
kost komen is een andere zaak; maar in het leven van een "werkman" 
past de terminologie van het vierde gebod precies en dus moet hij zich 
daar nu ook maar aan houden; dan komt dat vierde gebod in de betreffende 
passage ook nog tot zijn recht. 

Reeds werd min of meer excuus gevraagd voor deze formulering, die ik 
graag voor beter geef en nogmaals betuig ik, dat de niet eens zo onaan-

. tastbaar billijk onder woorden gebrachte mentaliteit meer een zaak van 
onbewuste houding dan van uitgesproken opvatting is. Maar iets van 
die aard is aanwezig achter de vraag, of het vierde gebod het hele idee 
van de vijf-dagen-werkweek niet met één zwaai van de christelijke con
ferentietafel afveegt. Het trof mij, dat iemand, die duidelijk wou zeggen, 
dat het vierde gebod de vijf-dagen-werkweek niet verbiedt, dit als volgt 
onder woorden bracht: "Dit gebod, dat geldt voor rijken en armen, houdt 
ten aanzien van de werknemers niet in, dat zij persé zes dagen in loon
dienst werkzaam moeten zijn, doch wel, dat zij gedurende zes dagen arbeid 
moeten verrichten, op welke wijze dan ook" 4). Ik heb het woord werk
nemers en het tweemaal voorkomende zij in dit citaat gecursiveerd. Ik neem 
aan dat dit laatste "zij" bedoelt ook hen aan te duiden, die even tevoren als 
rijken van de armen werden onderscheiden. Intussen zijn deze niet-werk
nemers in de gekozen bewoording buiten schot gebleven. Dat is frappant. 
Het is symptoom van iets. Van iets waar christenen elkaar geen morele 
verwijten over moeten maken, dat zij integendeel zonder meer in het diepst 
van hun hart een foute visie zullen vinden en waar we dus met elkaar 
tegen optornen willen. Indien we maar niet trachten het nog steeds be
staan van deze vaak onbewuste houding te ontkennen. Zij is hier en daar, 
zo af en toe, nog aanwezig. Laten we er ons allen over verbazen dat ze 
er nog is. Ik zag haar - gelijk gezegd - ook liggen achter het feit, 
dat de vijf-dagen-werkweek in verband werd gebracht met de decaloog. 
Wat natuurlijk niet wegneemt, dat deze vraag kan leven in het hart van 
een vrome werknemer, niet slechts omdat hij van de letterknechterij nog 
niet bevrijd is, maar ook omdat hij is ingebed in die collectiviteit, waarin 
men allerlei restanten van thans onbehaaglijk aandoend feodaal denken 
aantreft. 

Maar goed, dit was slechts een wat lang uitgevallen inleiding op de 
ontvouwing van het tweede argument voor de stelling, dat we het, fun
geren van het vierde gebod geducht ondermijnen, wanneer wij de moderne 
industriële werkschema's met Exod. 20 : 9 denken te kunnen becritiseren. 

Om aan de argumentatie zelf te beginnen: wij zullen in onze moderne 
wereld een heel stuk zorg en aandacht moeten besteden aan het bewaren 
en vieren van de dag des Heren. Daarbij zullen we niet slechts de weg 
der letterknechterij als een doodlopend slop moeten onderkennen, we 
zullen ook positief moeten laten zien, hoe de christen in vrijheid en verant
woordelijkheid de geboden des Heren verstaat en houdt. Tevens, hoe hij 

4) H. ]. Bonda, Volkskracht door zelfwerkzaamheid en overheidszol'U, blz, 9, aant. 1. 
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dat doet in verantwoordelijkheidsbesef tegenover de wereld en haar ont
wikkeling. De bedoeling van het vierde gebod is dat de kerkedienst onder
houden wordt. Welnu, wij maken de zaak van de kerk en haar dienst 
alleen nog maar meer disputabel bij de arbeiders, wanneer wij aan het 
gebod van de kerkedienst een alles afdoend argument tegen een modern 
werkschema ontlenen. 

Het lijkt mij nodig, hier een lans te breken voor het con amore aan
vaarden van het moderne industriële werkschema door christenmensen. 
Dit schema heeft voor velen, christenen of niet, irriterende kanten. Zodra 
de vijf-dagen-werkweek ter sprake komt, branden allerlei vragen los in de 
niet door het schema der industrie beheerste milieu's. Zoals de vrije 
zaterdagmiddag in het leven en het bedrijf-met-personeel van de kleine 
zelfstandigen allerlei vragen accuut maakte, zo zal het weer gaan, indien 
de vijf-dagen-werkweek wordt ingevoerd. De industrie is die plek in het 
moderne leven, waar met één oogopslag duidelijk is, dat honderd jaar ge
leden 15 % van de arbeid door de mens, 79 % door het dier en 6 % door 
de machine werd gedaan, terwijl thans deze percentages respectievelijk 
3, 1 en 96 zijn. Maar niet ieder mens is aan de fabriek verbonden. De 
zelfstandigen zijn er ook nog. Zij moeten ook met hun werk klaar komen. 
Ze kunnen het hoe langer hoe moeilijker. Ik zie het bij de studenten; de 
vrije zaterdagmiddag is hun lief, maar in het oude werkschema der acade
mici past zij niet. De vijf-dagen-werkweek zal de zelfstandigen allerlei 
moeilijkheden baren. Dit is een zaak voor de sociologen. Laat echter geen 
christen de misvatting koesteren, dat het speciaal een zaak voor de kerk 
is om asyl der geïrriteerden te worden. Met andere woorden, wanneer de 
kerk over de geboden des Heren spreekt, behoort zij te bedenken, dat God 
haar zo wil horen spreken, dat ook de mens met een modern industrieel 
werkschema er troost en vermaning uit putten kan. 

En bovendien, zodra de kerk zich gaat verdiepen in de eisen die ge
steld worden aan de mens, die volgens de moderne industriële schema's 
moet werken, en in de levenswijze, die zij voor hem en voor zijn hele om
geving meebrengen, zal zij dan niet ontwaren, dat de viering van de zon
dag en de gehele dienst van God in Zijn Koninkrijk alleen maar gediend 
kunnen worden, wanneer er een "vrije dag" komt in het leven van deze 
mens? De zaak van de activiteit voor het Koninkrijk van God in dit land 
kan er best een dag bij gebruiken. Ik krijg hoogstens wat medelijden met 
de predikanten als ik denk dat zij vaker dan nu reeds op zaterdag zullen 
moeten vergaderen, maar wat een perspectieven overigens voor de ver
jonging van de classicale vergadering wat de ouderlingen-afvaardiging be
treft, zodra deze vergaderingen op de vrije zaterdag zouden kunnen wor
den gehouden. 

Vandaar dat ik de negatieve en in het verband met de oorspronkelijke 
vraagstelling geformuleerde these: het zou alleen maar moeilijker voor 
kerk en zondag worden, als wij met Exod. 20 : 9 tegen de vijf-dagen
werkweek optornden, nu vervang door een positivere positiekeus : Het zou 
voor kerk en zondag, voor kerkedienst en scholen, voor de gehoorzaam
heid aan het vierde gebod naar zondag 38 van de H eidelbergse Cate
chismus, wel zeer bevorderlijk kunnen zijni, wanneer de vijf-dagen-werk
week, indien in het kader van een verantwoord sociaal-economisch beleid 
aanvaardbaar, kon worden ingevoerd. 
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Mijn conclusie is dus ongeveer van dezelfde strekking als die van het 
betoog, door Peters op een studie-conferentie van het C.N.V. in 1955 
gehouden, waarbij hij opmerkte: "In de verwezenlijking hiervan (van de 
vijf-dagen-werkweek) zien wij een mogelijkheid, mede daardoor de mens 
beter in staat te stellen om, zoals het vierde gebod luidt, in de zes dagen 
van arbeiden "al zijn werk te doen". De nadruk valt daarbij, op het doen 
van al zijn werk. Onder arbeid wordt dan niet alleen verstaan het werk 
dat het dagelijks beroep eist, maar ook alle arbeid, die ons daarnaast is 
te doen gegeven op allerlei terreinen. Voor het verrichten van de brede 
taak, welke God aan de mens heeft opgelegd, moet in de werkweek vol
doende ruimte zijn, opdat de zondag geheel als rustdag tot zijn recht kan 
komen" 5). 

Inmiddels zouden we aan de stand van de discussies over ons vraagstuk 
geen recht doen, indien we nog niet enige aandacht wijdden aan het 
betoog tegen de invoering van de vijf-dagen-werkweek door ds. P. Lok, 
gepubliceerd onder de titel Christelijke Arbeidsdienst 6). 

Gelukkig is de schrijver van deze brochure bewaard gebleven voor een 
al te wettische interpretatie van Exod. 20 : 9. Eerlijk biecht hij op, dat 
het niet veel gescheeld heeft. Bijna had hij namelijk het verzoek, te refe
reren over hetzelfde onderwerp, waarover de redactie mij vroeg te schrij
ven, beantwoord met de opmerking: " ... wanneer de Here nadrukkelijk 
en letterlijk Zijn volk voorhoudt het vierde gebod: Gij zult zes dagen 
arbeiden en al uw werk doen, dan schendt ieder dit gebod Gods, die 
van de zes dagen, - in welke vorm dan ook - vijf dagen maakt". Maar 
bij nader inzien heeft hij de, laat ons zeggen: naiveteit van deze opvatting 
doorzien en zijn lezers ervan af trachten te helpen. Heeft God bedoeld, dat 
we letterlijk zes dagen bezig moeten zijn in wat wij dan noemen ons dage
lijks beroep? "Zo ja - aldus ds. Lok - dan is alles ontzaglijk simpel: 
dan moeten we afkeuren de voorstellen die gaan in de richting van een 
werkweek van vijf dagen; we moeten dan ook afkeuren het er op na 
houden van een zg. vrije zaterdagmiddag; we zullen o.ns moeten beraden 
over de vraag of vacantiedagen of zelfs vacantieweken gewettigd zijn; ja, 
we zullen opnieuw de hele zaak van de 8-urige werkdag op de helling 
moeten brengen. Want waarom dan juist 8 uur, en geen 9 of 10 uur, of 
nog langer? Gelijk nog niet zo héél lang geleden het geval was. En is er 
enig principiëel verschil of we een "vrije zaterdagmiddag" er op nahouden 
dan wel een hele "vrije zaterdag"? Wanneer we die vraag eerlijk onder 
ogen zien, dan mag gezegd worden, dunkt me, dat een zodanig principiëel 
verschil niet kan geco.nstateerd worden tussen een halve en een hele 
"vrije zaterdag" " 7). Dit is dan meteen de reden, waarom hij van het streven 
naar een vrije zaterdag - mits dat ontdaan wordt van zijn argumenten, 
motieven en overwegingen - geen goed en geen kwaad wil zeggen. 

Verder heeft hij het ons gemakkelijk gemaakt door zijn betoog in slot
conclusies samen te vatten. Maar hij maakt het aan de andere kant weer 
niet zo gemakkelijk, er in kort bestek iets tegen in te brengen. 

5) H. Peters, De vijf-dagen-werkweek, in: Evangelie en Maatschappij, 8 (1955), 
blz. 18. 

6) P. Lok, Christelijke Arbeidsdienst. De vijf-daagse werkweek gezien in het licht 
van het vierde gebod. 

7) Lok, a. w., blzz. 1 en 13. 
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Het is duidelijk dat hij tegen de vijf-dagen-werkweek is. Hij zet zich 
met name af tegen het betoog van Peters, waaruit we reeds iets mee·· 
deelden. Zijn verzet gaat intussen niet tegen wat we van Peters aan
haalden. Daar kan ds. Lok een heel eind meegaan. Alleen maar, zo zegt 
hij, dit gehele, principieel opgezette betoog wordt door Peters een ogen
blik radicaal doorbroken, wanneer deze breed ingaat op de actualiteit van 
het vraagstuk. En dan citeert hij conclusie 5 van Peters: "Nu de na
oorlogse herstelperiode als beëindigd kan worden beschouwd, krijgt het 
vraagstuk der werktijd-verkorting een nieuwe actualiteit om mede door 
verdere beperking van de arbeidsduur de arbeiders deel te doen hebben in 
de toenemende welvaart" 8). En zodoende concludeert ds. Lok: "Wanneer 
het streven naar een vijfdaagse arbeidsweek gesteund wordt door het zeg
gen, dat in die weg meer tijd vrij komt voor allerhande nuttige en nood
zakelijke ambtsdienst, dan verdient het argument overweging" (conclusie 
9), doch hij voegt daar onmiddellijk aan toe: "Dit argument zal evenwel 
in de tegenwoordige structuur onzer samenleving - wijl beheerst door 
humanistische en rode gedachtensystemen - geen gehoor vinden, en het 
moet gevaarlijk geacht worden met dit streven mee te gaan, uit geheel 
ándere motieven dan waardoor dit streven-als-zodanig gedragen wordt door 
de massa" (conclusie 10). 

Hij beweert verder zonder een zweem van bewijs: "Een verdere ver
korting van de arbeidsduur komt in de tegenwoordige arbeidswereld 
grotendeels op uit motieven van arbeidsmoeheid en arbeids-schuwheid" 
(stelling 11); stelt vervolgens: "een verdere verkorting van de arbeids
duur zal tevens ten gevolge hebben practisch, dat het leven, dat toch reeds 
goeddeels leeg is bij de massa, nog leger wordt en de zg. problemen 
rakende de vrije-tijdsbesteding nog zullen toenemen" (conclusie 12), alsof 
het leven van het staan in de fabriek "bij de massa" niet leeg is en alsof 
deze leegte in vrije tijd of arbeid niet alleen kan worden doorbroken vanuit 
een grootse activiteit, waarvoor de vrije zaterdag in het leven van vele 
overbezette mensen misschien een stukje tijd zou scheppen; hij heeft het 
vooral begrepen op het argument voor de vijf-dagen-werkweek, dat zij 
een weg kan zijn om ook de arbeiders te doen delen in de huidige ver
meerderde welvaart, want hij vindt dit "niet gegrond op de Openbaring 
Gods en opkomende uit socialistische gedachtengangen" (conclusie 7) en 
laat in de inleidende slotconclusies ons iets bevroeden van de rest der 
achtergronden van deze opinie. 

Ook in deze eerste conclusies zijn de misverstanden niet van de lucht. 
Achter stelling 1 en 2: " Voor het door Gods genade van de slavernij der 
zonde vrijgemaakte volk van God, geldt de evangelische roeping, te staan 
in de vrijheid waarmede Christus dat volk vrijgemaakt heeft. Deze vrijheid 
mag op generlei wijze gedevalueerd worden door een dualisme te schep
pen tussen zg. dagelijkse,' slaafse arbeid èn zg. vrije tijd en ontspanning", 
die op zichzelf zo aannemelijk klinken, zit een misverstand met betrek
king in tot de term slaafs, menigmaal gebruikt in verband met het werk van 
de mens in de werkweek. Ds. Lok maakt er de Christelijke Gereformeerde 
Kerken een verwijt van, dat zij in 1936 een uitspraak deden, die hierop 
neer kwam: alle arbeid die slaafs is mag niet gedaan worden op de 

8) Lok, a. W., blz. 6. 
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zondag 9). Met schone betuigingen over de vrijheid van de kinderen Gods, 
die nooit in slaafse banden mogen, wordt over de formulering der Christe
lijke Gereformeerde Kerken de staf gebroken. Intussen wordt dan ver
waarloosd, dat de vrijheid van de kinderen Gods een vrijheid is van zonde, 
duivel en dood en van de wet als juk en gevangenis. Deze vrijheid behoorde 
in Israël onder het oude verbond beleefd te worden in het delen in het 
vrede-bestand van het beloofde land. Dat is voor ons dan weer een aan
wij zing voor onze gevoelens en handelingen, wanneer ook arbeiders ernaar 
verlangen deel te hebben aan de toenemende welvaart. En voorts wordt 
niet bedacht, dat de term "slaafse arbeid" stamt uit het cultuurpatroon 
van een vroegere maatschappij, waarin men onderscheidde tussen drie 
soorten van werk: opera servilia, letterlijk: slaafse arbeid, waartoe 
lichaamsarbeid geëist werd, opera forensia, letterlijk: marktwerk, waartoe 
rechtszittingen, markt houden, publieke vergaderingen bijwonen, handel 
drijven, werden gerekend, en opera liberalia, letterlijk: vrije werken, 
te weten die van kunsten en wetenschappen. Ook dit kan men uit de 
te veel gesmade ethiek van Geesink leren 10), zodat ds. Lok daaraan even 
had moeten denken toen hij de Christelijke Gereformeerde Kerken ver
wijten ging maken. Zij spraken inderdaad in 1936 in een weinig moderne 
taal, maar in die waarvan de klassieke gereformeerde ethiek zich placht 
te bedienen. De term "slaafs", die zij bezigden, heeft dus een cultuur
sociologische behandeling nodig en niet een theologische, zoals ds. Lok 
er aan geeft. Intussen is aan zijn gevecht tegen een windmolen, met 
wapens, die in een grootser strijd dan over het arbeidsethos zijn gesmeed 
- de strijd van Paulus tegen de werkheiligheid -, een terminologie ont
sproten, en misschien zelfs een denkwijze omtrent de arbeid, die meer doet 
denken aan de door het humanisme geïnspireerde energetische imperatief 
van het avondland dan aan wat de Heilige Schrift erover leert. 

En zodoende blijven we met de misverstanden tobben, waarvan ik nu 
slechts aanstip' het valse dilemma van "dienen en verdienen", zoals het te 
horen valt als ds. Lok schrijft: "De oudste roeping van de mens blijft ge
handhaafd, bestaande niet in het verdienen maar in het dienen van zijn 
Schepper en thans ook Herschepper" (conclusie 5). Inderdaad, het valse 
dilemma. Het is namelijk zeer bijbels, dat de mens onder de zegen van 
God door zijn arbeid voorziet in zijn levensbehoeften. "Want gij zult eten 
de opbrengst van uw handen; welzalig zijt gij, het zal u welgaan", 
Ps. 128 : 2. "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten", Gen. 
3 : 19. "Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen", Spr. 
12 : 11. "Heb de slaap niet lief, opdat gij niet verramt ; houdt uw ogen 
open, dan hebt gij brood genoeg", Spr. 20 : 13. "Ik heb niemands zilver 
of goud of kleding begeerd, zelf weet gij dat deze handen in mijn behoeften 
en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien", Hand. 20 : 33. 

Er zou heel wat meer te zeggen zijn van de theologische inzichten, die 
achter het betoog van ds. Lok liggen. Daarbij diende dan aan de orde te 
komen, de vraag, of zijn kijk op de kennis van het nederlandse volk, met 
zijn machtige christelijke tradities, omtrent goed en kwaad, steun vindt 
in de Heilige Schrift. Als hij suggereert, dat het N.V.V. daar toch wel 

9) Lok, a. W., blz. 8. 
10) w. Geesink, Gereformeerde Ethiek, I (1931), blz. 368. 
11) A. w., blz. 7. 
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niet van weten wil (het zal u duidelijk zijn dat déze argumenten van het 
deel moeten hebben in de meerdere welvaart, evengoed een plaats kunnen 
hebben in de betogen, die gehouden worden binnen N.V.V.-verband, daar 
althans een plaats kregen in het kaderblad van het Christelijk N ati<maal 
Vakverbond in Nederland), vraag ik mij af, hoe die heidense overheid 
van Romeinen 13 aan haar notie van het goede kwam ("Doe het goede, 
en gij zult lof van haar hebben") of hoe die mannen, die aan het Woord 
niet gehoorzaam zijn, zo.nder woorden gewonnen moeten worden, doordat 
zij de reine en godvrezende wandel van hun vrouwen opmerken, I Petr. 
3 : 1, 2; daartoe moeten zulke mannen toch wel begrip hebben voor de 
schoonheid en goedheid van reinheid en godsvrucht. Vooral zij hier nog 
gewezen op het woord des Heren in Luc. 11 : 13. 

Bovendien zal aan de orde moeten komen de leer van de arbeid zoals 
ds. Lok die ontwikkelt, naar mijn stellige overtuiging meer onder de in
vloed van een voorbije fase van het humanistisch vooruitgangsgeloof dan 
van de Heilige Schrift. De Schrift heeft meer, veel meer gezegd over het 
leed van de arbeid dan ds. Lok heeft doorgegeven en dat heeft dan zijn 
consequenties voor zijn en onze visie op de rust en op wat tegenwoordig 
"vrije tijd" heet. Wij kunnen God nooit genoeg danken, dat Hij aan 
Israël dat van farao had geleerd wat werken is, de rustdag heeft bevolen. 
Het woord van Jezus: "De sabbat is gemaakt om de mens", Marc. 2 : 37, 
fungeert in ds. Lok's betoog niet voldoende. Juist de gemeente van Christus 
moet zó leven met dit gebod van de sabbat, dat haar leden en ieder die 
naar haar wil luisteren, niet verloren lopen in de productie-eisen van de 
moderne economische ontwikkeling. 

* 
HET VOORTGEZET ONDERWIJS, REGIONAAL BEZIEN 

DOOR 

J. A. VAN BENNEKOM 

Volgens een veelmisbruikte gemeenplaats zouden er drie soorten leugens 
zijn: gewone leugens, grote leugens en statistieken. Een dergelijke cliché
uitdrukking zou nooit zijn ontstaan, wanneer ze geen kern van waarheid 
bevatte. Maar ze doet tevens schromelijk onrecht aan een van onze ver· 
maardste instellingen: het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit sinds 
1899 bestaande en voortreffelijk geoutilleerde Bureau verschaft ons met 
grote regelmaat nauwkeurige gegevens omtrent bijna elk terrein van het 
culturele en maatschappelijke leven en uit deze gegevens kunnen waarde
volle lessen worden geput voor de richting, waarin het overheidsbeleid en. 
het particuliere initiatief zich zullen moeten ontwikkelen. 

Enige tijd geleden verscheen een met duidelijke cartogrammen toege
lichte publicatie onder bovenstaande titeL Om begrijpelijke redenen kost 
het rubriceren en verwerken van alle gegevens die betrekking hebben op 
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het onderwijs aan 12-20 jarigen de nodige tijd, zodat de situatie na 
1 januari 1953 niet kon worden beschreven. Maar de overvloed van ma
teriaal is zo duidelijk gerangschikt dat we een helder beeld krijgen van 
de spreiding van het voortgezet onderwijs. Op verzoek van de redactie 
maak ik gaarne enkele kanttekeningen bij de veelheid van cijfers en feiteh 
waarbij ik bijzonder aandacht wil schenken aan de situatie bij het protes
tants christelijk onderwijs. Het C.B.S. heeft namelijk geen rekening ge
houden met de schakering van het onderwijs naar de verschillende rich
tingen. 

Terwille van de overzichtelijkheid laat ik achtereenvolgens de verschil
lende takken van onderwijs de revue passeren. 

1. Het voortgezet gewoon lager onderwijs 
Eerst enkele getallen omtrent de omvang van de v.g.l.o. Op 16 januari 

1950 werd dit onderwijs gevolgd door 34.700 leerlingen (13.700 jongens en 
21.000 meisjes). Niet al deze leerlingen kregen onderwijs in afzonderlijke 
scholen; aan vele lagere scholen zijn klassen voor v.g.l.o. verbonden en ook 
de leerlingen van deze klassen zijn meegeteld. 

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat blijkens de cijfers het v.g.l.o. 
niet alleen eindonderwijs is. Ten onrechte heerst nog wel eens de mening 
dat deze tak van onderwijs uitsluitend bestemd is voor die leerlingen, die 
na het verlaten der v.g.l.o.-school geen verder full-time onderwijs volgen. 
Van de vertrekkende leerlingen gingen in 1950 62% van de jongens en 
17% van de meisjes naar een andere sector (ulo, v.h.m.o. of n.o.). Hieruit 
kan men de conclusie trekken, dat vooral bij de jongens dit onderwijstype 
vaak als "selecteerschool" dienst doet; in deze jaren ontwikkelt de 12- en 
13- jarige niet alleen zijn algemene vorming en zijn handvaardigheid, maar 
kiest hij in vele gevallen ook zijn toekomstige studierichting. Voor verreweg 
de meeste meisjes is de v.g.l.o.-school echter een zeer waardevolle afsluiting 
van hun schoolloopbaan. 

Wanneer we nu letten op de regionale spreiding van het v.g.l.o., vallen 
ons merkwaardige verschillen op. In grote delen van ons vaderland blijkt 
het weinig of geen levensvatbaarheid te hebben. We denken aan Friesland 
(met uitzondering van Leeuwarden), het grootste deel van Groningen, 
Drente en Overijssel, de V el uwe en de zuidhollandse en zeeuwse eilanden 
(met uitzondering van Walcheren). Al deze gebieden zijn op de kaart prak
tisch wit, d.w.z. minder dan 7 ro der 13-jarigen bezoekt een v.g.l.o.-school 
of v.g.l.o.-klassen. 

Een scherp contrast daarmee vormen Leeuwarden, Den Helder, het 
nootdhollandse poldergebied, het Land van Maas en Waal, het Rijk van 
Nijmegen en het brabantse Kempenland, waar 28 roof meer der 13-jarigen 
v.g.l.o. geniet. Het landsgemiddelde bedraagt 13,9 %· 

Het zou de moeite lanen een sociografisch onderzoek in te stellen naar de 
oorzaak van deze frappante verschillen. Dat het v.g.l.o. een produkt van 
de bezettingstijd is en daarom nogal wat weerstanden heeft moeten over
winnen kan hier niet van doorslaande betekenis zijn: hoe zou dan bv. het 
verschil tussen Leeuwarden en de rest van Friesland te verklaren zijn? 
Soms bieden stedelijke kernen door de grotere bevolkingsdichtheid wat 
meer mogelijkheden tot differentiatie, waar ook het v.g.l.o. van profiteert 
(Leeuwarden, Groningen, Almelo, Den Helder, Vlissingen). Maar ook dit 
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gaat niet altijd Op: het industriegebied van oostelijk Noord-Brabant bereikt 
een percentage van bijna 30, terwijl het midden in deze streek gelegen 
Eindhoven praktisch "maagdelijk" terrein is. 

Rest ons tenslotte na te gaan in hoeverre de positie van het protestants 
christelijk v.g.l.o. afwijkt van of overeenkomt met de algemene regel. Reeds 
een oppervlakkige oriëntatie leert ons, dat vooral ten opzichte van het r.k. 
v.g.l.o. sprake is van een grote achterstand, terwijl ook het openbare v.g.l.o. 
een - zij het iets kleinere - voorsprong heeft. Geheel nauwkeurig verge
lijkingsmateriaal staat mij momenteel niet ter beschikking, maar wel bezit 
ik de cijfers van 1 januari 1956; hierin zijn echter alleen de afzonderlijke 
v.g.l.o.-scholen en niet de v.g.l.o.-klassen verwerkt. 

Het aan het Jaarboek van het Christelijk Onderwijs ontleende overzicht 
leert ons, dat in drie provincies geen enkele protestants christelijke 
v.g.l.o.-school is: Drente, Zeeland en Limburg. Friesland en Noord
Brabant hebben er één (nl. te Leeuwarden en Wijk en Aalburg). Gronin
gen 2 (in Groningen en Grijpskerk), terwijl voor Overijssel, Gelderland en 
Utrecht, Noordholland en Zuidholland resp. 4, 5, 10, 6 en 17 staan ge
noteerd. Ondanks het feit, dat pogingen in die richting wel eens zijn 
aangewend, hebben Amsterdam en Den Haag bv. geen enkèle school voor 
protestants christelijk-v.g.l.o. 

Ongetwijfeld wordt deze tak van onderwijs ook in zijn verdere ont
plooiing geremd door de strijd om het U-jarige kind, die met de voorbe
reidende klassen van het nijverheidsonderwijs (incl. land- en tuinbouw
scholen) moet worden gevoerd. Een aparte beschouwing van dit probleem 
vereist een afzonderlijke behandeling en valt buiten het kader van dit 
artikel. Over activiteit ten bate van het v.g.l.o. valt echter binnen de kring 
van het protestants christelijk onderwijs niet te klagen; we denken hier 
in het bijzonder aan de betrokken secties van het Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum en de Protestants Christelijke Onderwijzers Vereniging. En 
naar mijn vaste overtuiging biedt een goed geoutilleerde en deskundig 
geleide v.g.l.o.-school uitstekende kansen voor goed levens-onderwijs aan 
het nederlandse volkskind. 

2. Het uitgebreid lager onderwijs 
Veel sterker dan het v.g.l.o. heeft het ulo zich een plaats verworven in 

ons nederlandse schoolsysteem en in de belangstelling der ouders. Dat is 
wel heel duidelijk geworden, toen enkele jaren geleden de dreigende 
schaduw van een nieuw geprojecteerde algemeen middelbare school over 
het ulo viel. Langzamerhand is het wat stiller geworden rondom deze 
a.m.s., maar de reacties van de zijde van het ulo lieten aan duidelijkheid 
weinig te wensen over. 

Het rapport van het C.B.S. noemt vier belangrijke functies van het ulo: 
1. het kan dienen ter voltooiing van de leerplicht; 
2. het brengt een zekere mate van algemene ontwikkeling bij; 
3. het geeft een, zij het beknopte, opleiding tot administratieve be

roepen; 
4. het dient als vooropleiding voor het middelbaar vakonderwijs (m.t.s., 

zeevaartschool e. d.) en de onderwijzersopleiding. 
Bij punt 1 en punt 4 zouden we nog een enkele opmerking willen maken. 

Inderdaad; door de verlenging van de leerplicht heeft het ulo er een aantal 
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leerlingen bij gekregen, wier ouders deze school zuiver beschouwen als 
een onderdak, tot het einde van de leerplicht is bereikt. Zij hebben niet de 
bedoeling hun zoon of dochter het ulo-diploma te laten behalen; in vele 
gevallen bezitten de betrokken leerlingen ook niet de daarvoor nodige 
capaciteiten. Maar als mijn jongen na het verlaten van de lagere school 
toch nog twee jaar leerplichtig is, waarom zou ik hem dan nog niet een 
mondjevol frans en engels en een beetje algemene ontwikkeling meegeven? 
Zo redeneren deze ouders en van hun standpunt uit is deze redenering 
zeer aannemelijk. Maar voor het ulo betekent deze groep leerlingen niet 
enkel winst: het werken in de dikwijls overbezette lagere klassen wordt 
daardoor wel erg zwaar en de basis wordt erg breed in vergelijking 
tot de top. 

Bij punt 4 is nog een kleine aanvulling nodig. Niet alleen een groot deel 
van de kweekschoolbevolking wordt gerecruteerd uit de bezitters en be
zitsters van het ulo-diploma, maar de nieuwe wet op het kleuteronderwijs 
stelt dit diploma of een gelijkwaardige vooropleiding ook verplicht voor de 
toelating tot een gesubsidieerde opleidingsschool voor kleuterleidsters. 

Overigens spreken de getallen een duidelijke taal, waar het de populari
teit van het ulo betreft. Op 16 januari 1953 werden de ulo-scholen bezocht 
door 139.000 leerlingen, die met elkaar 11,3 % van de 12-20 jarigen 
vormden. In het cursusjaar 1948--1949 vormden deze leerlingen 10,5 510 
van het totaal, dus ook hieruit blijkt een stijgende belangstelling. Waar
schijnlijk spelen zowel de toenemende vraag naar voortgezet onderwijs 
als de verlengde leerplicht en de gunstige maatschappelijke conjunctuur 
hierbij een rol. 

Gaan we de spreiding van het ulo over ons land na, dan treffen ons 
opnieuw merkwaardige verschillen. Er zijn gebieden, waar 20 510 of meer 
der leerlingen uitgebreid lager onderwijs volgt: we vinden deze voorname
lijk op de Groninger klei, in midden-Friesland, op Ameland en Terschel
ling (geen v.h.m.o. bereikbaar I), in de Wieringermeer (idem I), de hollandse 
duinstreek en op Noord-Beveland. Interessant is de situatie op Noord
Beveland ; daar is het ulo-percentage sinds 1949 verdubbeld. Het C. B. S. 
wijst enkel op dit verschijnsel, maar noemt geen oorzaak. Voor insiders 
is deze echter vrij duidelijk: juist in dit jaar kwam in \Vissekerke een 
nieuwe christelijke ulo-school tot stand, die zich in een grote bloei mag 
verheugen en het aantal ulo-leerlingen omhoog joeg. 

Een dergelijk verschijnsel zien we ook in Zeeuws-Vlaanderen: het ooste
lijk deel vertoont een kleine toeneming, het westelijk deel een lichte achter
uitgang. De bloei van het (openbare) lyceum in Oostburg en de oprichting 
van een r.k. h.b.s. in Schoondijke zullen niet vreemd zijn aan de daling 
van het ulo in "het land van Sluis en Cadzand" . 

Met uitzondering van Friesland en Groningen, waar het ulo zeer stevig 
geworteld is, hebben de agrarische gebieden een laag percentage (veelal 
minder dan 5 510). Vooral de kop van Overijssel en grote gedeelten van 
Brabant en Limburg steken scherp af bij het hoge noorden. Maar ook 
in het zuidhollandse en utrechtse polderland is de deelneming aan het ulo 
gering. 

Typerend is ook het verschil in belangstelling tussen administratieve 
centra en min of meer zuivere industriesteden. "De kleine ambtenaar" 
wordt voor een aanzienlijk deel gerecruteerd uit de kringen der ulo-Ieer-
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lingen en dus komen Den Haag, Utrecht, Assen, Haarlem e. d. uit de bus 
met een vrij hoog percentage (15-20 %). In Rotterdam, Tilburg, Eind
hoven, Enschede e. d., waar een technische opleiding meer in trek is, 
schommelt het percentage rondom de 10. 

Het protestants-christelijk ulo volgt geheel de algemene lijn. In totaal 
ontvangen ruim 50.000 jongens en meisjes dit onderwijs, dat is ruim 12 0/0 
van het totaal, dat een school voor g.1.o. bezoekt. In Groningen en Fries
land bedraagt dit percentage resp. ruim 15 en bijna 13, terwijl Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg amper de 10 % bereiken. 

Samenvattend mag worden geconstateerd, dat het ulo voor brede lagen 
van ons volk voorziet in een groeiende behoefte en dat het protestants
christelijk onderwijs kwantitatief noch kwalitatief achteraan komt, ook 
omdat het zich voortdurend weer bezint op nieuwe wegen, nieuwe metho
den en een frisse aanpak. 

3. Het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 
Het spreekt vanzelf, dat tot dit schooltype door het C.B.S. de h.b.s., 

het gymnasium, het lyceum en de middelbare school voor meisjes worden 
gerekend. Daarnaast zijn ook de cijfers van de middelbare handelsdag
scholen en de r.k. klein-seminaria in de statistiek verdisconteerd. Voorzover 
de opneming van laatstgenoemde schoolsoort enige verwondering mocht 
baren houde men er rekening mee, dat vooral in Noord-Brabant en Lim
burg een onzuiver beeld zou worden verkregen wanneer de vóóropleiding 
voor priesters buiten beschouwing werd gelaten. 

Opvallend is allereerst, dat zowel in 1948 als in 1953 7,4 % der 12-20 
jarigen een der scholen voor v.h.m.o. bezocht: in laatstgenoemd jaar be
droeg het totaal aantal leerlingen 91.306. Ogenschijnlijk is hier dus geen 
sprake van toeneming. Reeds nu wagen we echter de veronderstelling, dat 
de cijfers per 1 januari 1956 een ander beeld zullen vertonen. In de eerste 
plaats is vooral de laatste jaren door allerlei oorzaken een sterke stijging 
van de voorkeur voor het v.h.m.O. merkbaar. In de grote steden melden zich 
per jaar ruim 200 kandidaten aan voor het toelatingsexamen aan één mid
delbare school en zelfs in een regionaal centrum als Middelburg schommelt 
dit aantal bij de christelijke h.b.s. aldaar rondom de 70. Maar vooral het 
protestants christelijk v.h.m.o. heeft na 1953 door de oprichting van ver
scheidene nieuwe scholen een veel groter vlucht genomen. In de laatste 3 
jaar werden nieuwe scholen opgericht te Aalten, Drachten, Assen, Eind
hoven, Emmeloord, Enschede en Middelburg, terwijl in andere centra 
nog plannen op stapel staan. Uiteraard betekenen deze nieuwe scholen 
niet enkel winst: een zeker percentage van de betrokken leerlingen zou bij 
niet-oprichting thans een andere school voor v.h. m.o. bezoeken. Maar de 
ervaring leert, dat de lust tot en de kansen voor het volgen van middelbaar 
onderwijs groter worden, naarmate de gelegenheid gunstiger wordt. 

Het v.h.m.o. heeft een tweeledige taak: 
a. het vormt de vooropleiding voor universitaire studie en andere tak

ken van voortgezet onderwijs (bv. kweekschool, m.t.s.). 
b. het beoogt een vrij grote mate van algemene ontwikkeling bij te 

brengen. 
Meer dan tegenwoordig was het v.h.m.o. vóór de tweede wereldoorlog 

een z.g. "welstandsschool"; de betrekkelijk lange duur, de hoge boeken-

-------- ---
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rekeningen en niet minder het feit, dat het dikwijls lage gezinsinkomen een 
vroegtijdig meeverdienen der kinderen noodzakelijk maakte, veroorzaakten 
dat uit de kringen van arbeiders en kleine middenstanders betrekkelijk 
weinig jongelui de weg naar de middelbare school vonden. 

Ondanks de sterke na-oorlogse toeneming blijven de van ouds bekende 
"welstandsgebieden" een zekere piek vertonen in de belangstelling voor het 
v.h.m.o. Tot de rayons, waarin 12 % of meer der 12-20 jarigen een der 
scholen voor v.h.m.o. bezoekt, behoren - ik zou bijna zeggen: uiteraard! 
- Den Haag en omgeving, Heemstede, Bloemendaal, het Gooi en Amstel
veen, maar ook Sneek, Zwolle, Groningen, Zutfen, de utrechtse heuvelrug, 
Middelburg en Goes. Voor een groot deel zal in de laatst genoemde ge
bieden dit hoge percentage worden veroorzaakt door de centrumpositie die 
stedelijke kernen bekleden als markt- en onderwijsplaats voor de omgeving, 
anderzijds bezitten en vereisen deze centra een vrij groot aantal personen, 
die in administratieve functies leiding kunnen geven en de daarvoor nodige 
opleiding hebben ontvangen. 

Opvallend is ook de situatie in Zeeland. Tegenover westelijk Noord
Beveland, waar de deelname aan het v.h.m.o. zéér gering is, staat West
Zeeuws-Vlaanderen met een zéér hoog percentage, hoger dan dat van 
Amsterdam, Leeuwarden, Arnhem en Nijmegen. Noord-Beveland en Oost
burg verhouden zich waarschijnlijk als 1 : 20. Het zijn geen welstands
factoren die dit grote verschil veroorzaken. Beide gebieden behoren tot de 
rijkste agrarische gebieden van Nederland; op Noord-Beveland is de gehele 
landbouw gemechaniseerd en nergens vindt men zoveel landbouwmachines 
als in dit vlakste van alle vlakke landen. Maar zolang het drie-eilandenplan 
nog niet is uitgevoerd, blijft het voor inwoners van de gemeente \Visse
kerke bijna onmogelijk hun kinderen het v.h.m.o. in Middelburg of Goes 
te doen volgen: het laatste bootje vertrekt nog voor half vijf uit Veere I 
Daarentegen heeft West-Zeeuws-Vlaanderen een bloeiend lyceum in Oost
burg en een r.k. h.b.s. in Schoondijke. De gelegenheid schept niet alleen 
de dief, maar ook de h.b.s.-er en de gymnasiast. 

Grappig is het hoge percentage van Rottumeroog: heeft de strandvoogd 
één zoon, die een h.b.s. op de vaste wal bezoekt en daardoor een buiten
gewoon gunstig beeld geeft van dit niet bepaald kinderrijke eiland? 

Tot de dun bezette gebieden behoren oostelijk-Friesland, grote stukken 
van Drente en Overijssel, de Lijmers, de Alblasserwaard, de Lopikerwaard, 
grote gedeelten van Noord-Brabant e.d. Wat wij reeds vermoedden wordt 
hierdoor bevestigd: in het algemeen is de animo voor het v.h.m.o. op het 
platteland geringer dan in de stad (zoals wij reeds zagen vormt het land 
bezuiden de Schelde een uitzondering op de regel). 

En nu het protestants-christelijk v.h.m.o. Ik krijg de indruk dat de pro
centuele toeneming hier sterker is dan bij de neutrale tak. Op 16-9-'54 
(resp. 1-1-'55) werden de betrokken scholen bezocht door 19.072 leerlingen, 
een jaar later door 21.467 leerlingen. Dat is in één jaar een toename van 
ongeveer 13 %. Een verblijdend, maar met het oog op de lerarennood ook 
ietwat beangstigend verschijnsel. De oprichting van de straks genoemde 
nieuwe scholen zal hieraan niet vreemd zijn. 

In dit verband breng ik nog gaarne een andere vraag in discussie. Er zijn 
bepaalde streken in ons land, waar het volgen van protestants christelijk 
v.h.m.o. voor kinderen wier ouders niet tot de zéér welgestelden behoren, 
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eenvoudig onmogelijk is. Ik denk aan west-Groningen, zuidoost-Friesland, 
midden-Drente, gedeelten van de Achterhoek, Den Helder, Schouwen
Duiveland, Tholen en St. Philipsland, Zeeuws-Vlaanderen en grote gedeel
ten van Noord-Brabant en Limburg. Hier is in de meeste gevallen wèl neu
traal of r.k. v.h.m.o. bereikbaar. 

Ik kan: het me voorstellen, dat veel ouders, die voor hun kinderen 
v.h.m.o. begeren, van deze scholen gebruik maken; zij hebben eenvoudig 
geen keuze. Toch vraag ik me af of het niet in de lijn der gelijkstelling ligt 
de mogelijkheid te scheppen, dat ook zij voor hun kinderen het middelbaar 
onderwijs verkrijgen, dat qua richting en sfeer aansluit bij het eigen gezin. 
Neen, ik wil allerminst het pleit voeren voor oprichting van allerlei dwerg
schooltjes in streken die een te klein recruteringsgebied hebben voor een 
volledig bezette school voor v.h.m.o. Maar wèl acht ik het gewenst een 
uitbreiding van het systeem der rijksstudietoelagen te overwegen in deze 
zin, dat ten behoeve van kinderen met behoorlijke vermogens een tegemoet
koming in de reiskosten wordt gegeven voor het bezoeken van een door de 
ouders gewenste school, uiteraard alleen, wanneer de financiële omstandig
heden van het gezin in kwestie dit gewenst maken. 

4. De onderwijzersopleiding 
Het eerste wat ons opvalt, wanneer we de statistiek van de onderwijzers

opleiding over de laatste jaren bezien, is een vrij sterke absolute en rela
tieve stijging van de kweekschoolbevolking. Gedurende het schooljaar 
1948-1949 bezocht 0.6 <fo der 12-20 jarigen een kweekschool voor onder
wijzers; in het schooljaar 1952-1953 was dit percentage tot 1 gestegen. 
Er is alle reden, aan te nemen dat latere statistieken opnieuw een stijging 
te zien zullen geven. Een verklaarbaar en verheugend verschijnsel. Lang
zamerhand is enig besef van de grote behoefte aan onderwijzend personeel 
voor nu en stráks doorgedrongen tot brede lagen van ons volk. V oor 
nu èn straks. Want we kunnen er niet mee volstaan te voorzien in de 
.nijpende behoefte van dit ogenblik. 

Deze behoefte is nijpend. Met vrees en beven zien vooral de hoofden 
en besturen van plattelandsscholen een komende vacature tegemoet. Her
haalde oproepingen leveren in vele gevallen geen enkele sollicitant( e) op. 
De grote oogst komt pas beschikbaar, wanneer in september 1957 de eind
examens van de derde leerkring der kweekscholen worden afgenomen. Tot 
zolang zal de situatie uiterst penibel blijven en vele scholen gaan een moei
lijk jaar tegemoet. 

Maar al zal over een jaar dan een flinke stroom sollicitanten beschikbaar 
komen, dat betekent niet, dat binnen afzienbare tijd weer gerekend moet 
worden op een triest overcompleet, zoals we ons dat uit de jaren dertig 
herinneren. Zodra voldoende bevoegde leerkrachten aanwezig zijn, zal de 
leerlingenschaal drastisch verlaagd moeten worden, terwijl ook een te ver
wachten verlenging van de leerplicht opnieuw een flink aantal leerkrachten 
zal vereisen. Voortgezette propaganda voor de onderwijzersopleiding is dus 
dringend nodig. 

Dat van overheidswege deze propaganda wordt gesteund, doordat op 
veel ruimer schaal -en tot een hoger bedrag - dan vroeger rijksstudie
toelagen voor de onderwijzersopleiding worden verstrekt stemt tot dank
baarheid. Op de kweekschool waarmee schrijver dezes de nauwste relaties 
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onderhoudt is ongeveer het derde deel van de leerlingen in het genot van 
een beurs of een renteloos voorschot. 

Wanneer we nu de regionale spreiding van de in opleiding zijnde a.s. 
onderwijzers bezien, vallen ons hoogst merkwaardige verschillen op. Zoals 
gezegd bedraagt het landelijk percentage 1 % der 12-20 jarigen. In 
Groningen ligt de animo echter boven dit gemiddelde: de stad brengt het 
tot 1,2 % - wat gezien de opleidingsmogelijkheid ter plaatse niet te ver
wonderen is - maar in de bouwstreek stijgt de animo zelfs tot 1,7 %. In 
Friesland met zijn betrekkelijk groot aantal kweekscholen bedraagt het 
provinciale quotum zelfs 1,8 %. Vooral het zandgebied is zeer productief 
(2,2 %), maar ook de hoofdstad kan met haar 1,9 % behoorlijk meedoen, 
terwijl ook de ·Waddeneilanden hetzelfde cijfer boeken, ondanks de grote 
afstand en de moeilijke verbindingen. Wat wij reeds wisten wordt door 
deze cijfers bevestigd: Friesland heeft altijd veel onderwijzers geleverd; 
het kan niet alleen in de eigen behoefte voorzien, maar exporteert ook heel 
wat leerkrachten. Drente blijft beneden het landelijk gemiddelde, met uit
zondering van het weidegebied rondom Meppel, dat met zijn 1,6 % ver 
naar boven uitschiet. Vermoedelijk zal de sinds enkele jaren bestaande 
hervormde kweekschool in Assen wel een verandering ten goede 
brengen. 

Ook Overijssel blijft beneden het ene procent, met uitzondering van De
venter, Hengelo en Zwolle waar kweekscholen gevestigd zijn. Vooral in de 
plattelandsgebieden van Salland en Twente is de animo gering. Gelderland 
vertoont hetzelfde beeld als Overijssel; alleen uit de westelijke Betuwe 
wordt een zeer laag percentage gemeld (0,5 %). In Utrecht valt alleen op 
dat Zeist met zijn 1,7 % ver boven het provinciaal en het landelijk ge
middelde uitkomt. Noordholland staat precies op het landelijk niveau (1 %) 
maar binnen de provincie doen zich vrij grote verschillen voor: in de Vecht
streek is de animo voor het" wondere ambt" zeer gering, maar Den Helder 
met zijn 1,7 % levert blijkbaar nogal wat onderwijzers. 

Zuidholland biedt weinig variatie, of het moest zijn de geringe ambitie 
in het Westland, waar andere "culturen" meer de aandacht trekken. Zee
land staat precies op het landelijk gemiddelde. Op Schouwen-Duiveland en 
Tholen komt men niet verder dan tot 0,5 %, maar het zou onjuist zijn 
daaruit de conclusie te trekken, dat hier geen animo voor het onderwijs is. 
Alleen voor zéér begaafde of zéér welgestelden is hier echter de mogelijk
heid aanwezig. De zeer begaafden kunnen een rijksstudietoelage verkrijgen, 
de zeer welgestelden kunnen zelf de pensionkosten voor hun zoon of dochter 
in Middelburg of elders betalen. De geïsoleerde ligging maakt het immers 
onmogelijk dagelijks heen en weer te reizen. Middelburg en Vlissingen 
komen ver boven het provinciaal gemiddelde, waarbij het opvalt dat Vlis
singen met zijn 1,8 % nog boven de hoofdstad uitkomt, hoewel daar de 
beide kweekscholen zijn gevestigd. 

En dan tenslotte beide zuidelijke provincies. Bijzooder opvallende ver
schijnselen doen zich hier niet voor. De vele r.k. kweekscholen leveren vrij 
wat onderwijzers en bijzonder "onvruchtbare" gebieden komen hier niet 
voor. Breda en het land van Cuyk staan bovenaan met 1,9 %. 

Minder dan bij het v.h.m.o. is er verband merkbaar tussen "welstands
gebied" en kweekschoolbezoek. Bepaalde gebieden, die tot de wel stands
groep gerekend kunnen worden, zoals het Gooi en Zeist, leveren hoge 
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percentages, andere, zoals de zuidhollandse duinstreek en de Veluwezoom, 
blijven beneden de middelmaat. 

Bijna het derde deel van de kweekschoolbevolking geniet zijn opleiding 
op een protestants christelijke kweekschool, dat komt derhalve vrijwel 
overeen met de procentuele sterkte van het protestants christelijk onder
wijs. Het percentage ligt op de kweekscholen iets hoger dan men zou 
verwachten, hetgeen te verklaren is met het feit, dat waarschijnlijk meer 
leerlingen van protestants christelijke kweekscholen na afloop van hun 
studie de openbare school gaan dienen dan leerlingen van neutrale kweek
scholen het protestants christelijk onderwijs. Nauwkeurige cijfers hierover 
staan mij echter niet ten dienste. Het is te verwachten, dat de bloeiende 
parallel-kweekscholen in Assen, Emmen en Ede bij een volgende telling 
"ons" percentage gunstig zullen beïnvloeden. 

Met betrekking tot de rijksstudietoelagen zou ik nog graag één opmer
king willen maken. De personeels.nood in alle sectoren van het onderwijs 
maakt het noodzakelijk diligent te blijven in deze zin, dat geen geschikte 
krachten voor het onderwijs door bijkomstige omstandigheden verloren 
gaan of niet bezet worden. Ik denk in het bijzonder aan de situatie in die 
streken van ons vaderland, waar het onmogelijk is een kweekschool te 
bezoeken en thuis "in de kost" te blijven. Men duide het schrijver dezes 
niet euvel, dat hij daarbij bepaaldelijk denkt aan enkele delen van Zeeland 
(Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Filipslands en Zeeuws-Vlaanderen). 
De verbindingen met deze min of meer geïsoleerde gebieden zijn zodanig, 
dat aan "heen en weer reizen" niet kan worden gedacht. Zeker, een 
aspirant-onderwijzer(es) uit deze gebieden kan een behoorlijke rijksstudie
toelage ontvangen. Maar... dan moet zijn gemiddeld eindcijfer op ulo 
of h.b.s. minstens 7 bedragen. Dat nu is een vrij hoge eis. Ik zou derhalve 
nog eens het pleit willen voeren voor de periferie van ons land in deze zin, 
dat men voor bepaalde gebieden de normen met grote souplesse hanteert. 
Ik voel er iets van sociaal onrecht in, dat een jongen uit Dokkum ot 
Utrecht met zeer matige vermogens zonder grote kosten onderwijzer kan 
worden, terwijl zijn makker uit Brouwershaven of Axel ondanks betere 
examen-resultaten zijn ideaal niet kan bereiken, omdat zijn ouders niet in 
staat zijn maandelijke een pensiongeld van + f 80,- te betalen en zijn ge
middelde "slechts" 61/2 bedroeg. 

5. Het luJndelsavondonderwijs 
Nauwkeurige gegevens omtrent dit onderwijs waren door het C.B.S. 

moeilijk te leveren, daar alleen over het gesubsidieerde onderwijs gegevens 
ter beschikking stonden en de vele particuliere instellingen dus buiten be
schouwing moesten blijven, evenals de schriftelijke cursussen. 

Landelijk gezien volgt 1,4 % der 12-20 jarigen dit onderwijs. Zoals 
te verwachten is, levert het agrarische deel van ons land weinig deel
nemers; vooral in administratieve centra is de behoefte aan en de belang
stelling voor de handelsavondschool vrij groot. Een vaste regel is nooit 
te geven; opvallend is bv. het hoge percentage in de groningse veen
koloniën (meer dan 2,5 %). Dit hoge quotum wordt ook bereikt door 
Leeuwarden, de Zaanstreek, Velsen, het Gooi, Den Haag, Vlissingen, 
Breda, 's-Hertogenbosch, Zutfen, Deventer, Almelo en Hengelo. 

Op het protestantse christelijke erf bestaan - voorzover mij bekend 
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is - slechts 9 handelsavondscholen, nl. te Apeldoorn, Delft, Emmeloord, 
Den Haag, Groningen, Hoogeveen, Klazinaveen, Oud-Beijerland en Sneek. 
Deze scholen zijn althans aangesloten bij de Centrale voor Christelijk 
Handelsonderwij s. 

6. Het lager dagnijverheidsonderwijs voor jongens 
Tot deze groep rekent men de lagere technische scholen, de dagvak

scholen en de bedrijfsscholen. Percentage der 12-20 jarigen 9,7 %. Ver
geleken met 1948 constateren we een stijging met meer dan 2 0/0. Het laat 
zich verstaan, dat het nijverheidsonderwijs vooral zal floreren in die ge
bieden, die voornamelijk op de industrie zijn aangewezen. Toch kan het 
ook tot ontwikkeling komen in agrarische streken, daar de landbouw door 
de voortgaande mechanisatie van het bedrijf niet alle aanwezige krachten 
meer kan opnemen en afvloeiing naar de industrie op deze wijze mogelijk 
wordt. Grote frequentie (16 % of meer) treffen we aan in Kampen, Twente, 
bepaalde gedeelten van Utrecht, Den Helder, Waterland, gedeelten van 
Gelderland en een aanzienlijk deel van Zeeland. 

Het laatste kan verwondering wekken in een provincie, die als bij uit
stek agrarisch bekend staat. Maar men lette hier enerzijds op de sterk ge
industrialiseerde streken (de omgeving van Vlissingen met "De Schelde" 
en de kanaalzone van Zeeuws Vlaanderen), anderzijds op het reeds gesig
naleerde verschijnsel dat de moderne landbouw met betrekkelijk weinig 
arbeidskrachten kan volstaan. 

Toch blijven er altijd onverklaarbare verschillen bestaan. Vergelijken 
we bv. Eindhoven en Tilburg, dan blijkt Eindhoven - zoals ieder ver
wachten zal - boven het landelijk gemiddelde uit te komen, - terwijl 
de wolstad niet meer interesse toont dan bv. de noordwesthoek van Fries
land of de Haarlemmermeer. 

Belangstelling voor het lager nijverheidsonderwijs gaat uiteraard ook 
samen met de mogelijkheid dit onderwijs te volgen: in noordwestelijk
Groningen en op Noord-Beveland is geen school van deze aard aan
wezig; vandaar het uitzonderlijk lage percentage. 

Hoewel er de laatste jaren een aanmerkelijke stijging merkbaar is, ver
toont de situatie bij het protestants christelijk nijverheidsonderwijs nog 
weinig reden tot tevredenheid. Inderdaad, er zijn 25 dagscholen van deze 
aard en richting, maar er konden er veel meer zijn. Centra als Groningen, 
Leeuwarden, Hoogeveen, Zwolle, Amersfoort, Haarlem, Zaandam, Hilver
sum, Delft, Leiden, Dordrecht liggen nog geheel braak, terwijl in al deze 
kernen een vrij groot percentage protestants christelijk georiënteerd is. 
In geheel Zeeland is geen enkele school van deze structuur. Nog niet alge
meen schijnt het besef aanwezig, dat ook voor jongens van deze aanleg 
"neutraliteit" in opvoeding en onderwijs op zijn zachtst gezegd ongewenst 
is. De V{)()rtgaande industrialisatie roept om meer technisch geschoolde 
arbeidskrachten. Dat protestants christelijk Nederland ook in dezen zijn 
roeping versta! 

7. Lager nijverheidsonderwijs voor meisjes 
Tot deze rubriek rekenen we hier ook het landbouwhuishoudonderwijs, 

de opleiding voor gezinsverzorgster e. d. Op 1 januari 1953 volgde 10,2 % 
der vrouwelijke bevolking tussen 12 en 20 jaar een opleiding van deze 
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aard. Vergeleken met het cursusjaar 1948-1949 constateren we een 
stiJging van bijna 3 ro. 

Wanneer we het desbetreffende cartogram bezien, blijkt reeds bij de 
eerste oogopslag, dat de deelneming in de steden in de meeste gevallen 
achterblijft bij die in de omgeving van de grote centra. De verklaring ligt 
voor de hand; in de grotere bevolkingskernen is de trek naar en de ge
legenheid voor het ulo en het v.h.m.o. sterker ontwikkeld. In de agrarische 
streken blijkt over het algemeen grote belangstelling; opvallend is bv. 
dat in de Noordoostpolder meer dan 16 ro der meisjes uit de genoemde 
leeftijdsgroep huishoudonderwijs of landbouwhuishoudonderwijs volgt. 

Bij de eerste aanblik is men geneigd de conclusie te trekken, dat in 
Brabant en Limburg de animo voor dit onderwijs gering is. Gehele stukken 
zijn "wit", d.w.z. de deelneming bedraagt minder dan 4 %. Men zij echter 
voorzichtig met deze conclusie. Juist in de overwegend r. k. gebieden is 
primair huishoudonderwijs vaak gekoppeld aan het v.g.l.o., dat de leer
lingen opvangt, die anders naar de huishoudschool zouden gaan. 

En nu de kaart van het protestant christelijk onderwijs in deze sector. 
Die ligt iets gunstiger dan bij het jongensonderwijs. We hebben - althans 
volgens de cijfers van enkele maanden geleden - 38 protestants christe
lijke huishoudscholen en 39 landbouwhuishoudscholen, totaal 77 onderwijs
inrichtingen. De spreiding over de verschillende provincies is als volgt: 
Gmningen 6, Friesland 10, Drente 4, Overijssel 8, Gelderland 10, Utrecht 
4, Noordholland 9, Zuidholland 16, Zeeland 2, Noordbrabant 6, Limburg 2. 
Van de grotere centra ontbreekt een protestants christelijke school van 
deze aard bv. in Drachten, Sneek, Assen, Zwolle, Kampen, Twente, 
Amersfoort, Zeist, Hilversum, Zaandam, Gouda, Dordrecht. Ook Zeeland 
maakt met zijn 2 landbouwhuishoudscholen (in Haamstede en Middelburg) 
een ietwat pover figuur; op het terrein van het nijverheidsonderwijs ligt 
hier nog veel werk te wachten. 

8. Lagere land- en tuinbouwscholen 
Om verschillende redenen moest het C.B.S., toen het de frequentie van 

het bezoek aan lagere land- en tuinbouwscholen wilde berekenen, een 
andere methode volgen dan bij de tot dusverre behandelde scholen. Men 
stelde het aantal in land- en tuinbouw werkzan1e personen beneden 21 jaar 
op 100 % en ging bij de verdere vergelijking van dit basisgetal uit. 

Het spreekt min of meer vanzelf dat de verhoudingen, regionaal bezien, 
hier geheel anders liggen dan bv. bij het v.h.m.o. of het ulo. Een bijzonder 
gunstig figuur maken hier gedeelten van Noordholland (de Streek, de 
Langedijk en Kennemerland), de rivierklei van Overijssel, Gelderland en 
Noordbrabant, Zeeland en Limburg. In deze gebieden bezoekt meer dan 
55 ro der personen beneden 21 jaar die in de land- of tuinbouw werkzaam 
zijn, een lagere land- of tuinbouw-school. In Zeeland stijgt dit percentage 
zelfs tot 73,5 ro. Een veel magerder percentage vertonen Groningen 
(speciaal de zeeklei met 25 ~ó), Friesland, Drente en Zuidholland. Over 
het algemeen is de belangstelling in de weidestreken geringer dan in het 
landbouwgebied. In een aantal streken met grote bedrijven· (Haarlemmer
meerpolder, Wieringermeerpolder) is de deelneming betrekkelijk gering. 

Het protestants christelijk onderwijs vertoont hier een gunstiger beeld 
dan bij het nijverheidsonderwijs. Op 1 januari 1956 telde ik in het meer-
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genoemde Jaarboek SS lagere landbouwscholen, 13 lagere tuinbouwscholen 
en 8 landbouwwinterscholen, vrij regelmatig over het land verspreid. 

9. Slotopmerkingen 
Het bestek van dit artikel gedoogt niet alle takken van onderwijs 

aan 12-20 jarigen afzonderlijk te behandelen. Dan zouden we apart aan
dacht moeten schenken aan de avond-nijverheidsscholen, de uitgebreid 
technische scholen, de middelbaar technische scholen, de opleidingsinrich
tingen voor kleuterleidster e.d. We zouden dan echter een onbescheiden 
aantal pagina's van dit tijdschrift in beslag nemen. Voor het verkrijgen 
van een algemeen beeld zijn naar de mening van schrijver dezes voldoende 
gegevens verstrekt. 

Wel verdient het aanbeveling te letten op het aantal leerlingen dat na 
het verlaten van het g.l.o., het v.g.l.o. of het b.l.o. geen voortgezet full-time 
onderwijs meer ontvangt. Regionaal bezien vallen ons hier weer merk
waardige verschillen op. Het hoogste percentage bereiken hier het West
land, de Bommeierwaard en de brabantse Kempen. In deze 3 gebieden 
ontvangt meer dan S6 % der jongens en meisjes na het verlaten van het 
g.l.o., v.g.l.o. of b.l.o. geen voortgezet fulltime-onderwijs meer. Hier past 
in zekere zin een "bien étonné de se trouver ensemble". Want voor de 
twee laatstgenoemde gebieden moge enige correlatie tussen "welstandsge
bied" en "voortgezet onderwijs" aanwijsbaar zijn, dit geldt zeker niet voor 
het Westland, een der meest welvarende gebieden van ons land. Hier zijn 
blijkbaar andere factoren in het spel, waardoor de trek naar voortgezet 
onderwijs minder groot is. 

Ook in de kop van Noordholland, het westen van Overijssel, het utrechts
zuid-hollandse weidegebied, de Betuwe en het grootste deel van Noord
brabant en Limburg blijkt een groot aantal leerlingen geen voortgezet 
full-time onderwijs te genieten (meer dan 42 %). 

Er zijn echter ook streken in ons vaderland, waar minder dan 21 % 
na het verlaten van het lager onderwijs van verder voortgezet onderwijs 
verstoken blijft. M. a. W.: 80 '10 der leerlingen gaat naar technische school, 
huishoudschool, ulo, v.h.m.o. e.d. We noemden Zaandam, Velsen, 's-Gra
venhage, Voorburg, Rijswijk, Rotterdam. Een zeker verband met de wel
stand is hier zeker aanwijsbaar. 

Onze slotconclusie mag zijn, dat Nederland op schoolgebiedeen rijke 
differentiatie vertoont, waarvan echter niet alle sociale lagen gebruik maken 
of gebruik kunnen maken. Wanneer hier of daar sprake mocht zijn van 
achterstand bij het protestants christelijk onderwijs, geldt deze achterstand 
voornamelijk het technische onderwijs en het v.g.1.o. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Het vreselijke gebeuren in Hongarije heeft enkele merkwaardige ge
volgen opgeroepen. In de eerste plaats heeft zich overal in de wereld ge-
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manifesteerd een verwarmend gevoel van saamhorigheid, dat zich heeft 
geuit in allerlei vormen van hulp en steun. Zo wedijverde het N eder
landsche Roode Kruis met het speciaal gevormde Nationaal comité tot 
hulpverlening aan het Hongaarse volk in het bijeenbrengen van het hoogste 
bedrag aan giften. In totaal is reeds bijna tien millioen ontvangen, waar
van het Nationaal comité een belangrijk bedrag heeft gevoteerd voor 
de inrichting van een schoolgebouw met internaat voor gevluchte leerlingen 
van middelbare scholen. De grote gulheid, waarmede gegeven is, vindt 
blijkbaar haar oorzaak in het besef, dat hier door de Russen een aanslag 
is gedaan op de hoogste goederen der mensheid. 

Maar daarnaast heeft men zich algemeen de vraag gesteld, of het 
westen dan niet gebruik moet maken van de machtsmiddelen, die het op het 
ogenblik in het Navo-verband bezit. Het is mogelijk met de beschikbare 
wapenen met grote kans op succes tegen Rusland en zijn satellieten -op 
te treden. Is het dan niet de plicht van het westen Hongarije te hulp te 
snellen en de uitkomst aan God over te laten? 

Daar komt nog iets bij. De beide regeringsleiders Eden en Mollet 
hebben om strijd verzekerd, dat hun optreden in Egypte niet ingegeven 
werd door zucht naar imperialisme of kolonialisme. Integendeel, zij heb
ben door hun optreden, als het ware de taak van de Verenigde Naties 
overgenomen. Zij wilden ten aanzien van Suez de internationale rechts
orde handhaven. 

Eden kon zich nog bijzonder verdedigen door er op te wijzen, dat hij 
in 1938 hetzelfde had gewild tegen de Führer van het Derde Rijk. Toen 
heeft men zijn raad in de wind geslagen en het resultaat was de tweede 
wereldoorlog. Het was nu volgens Eden en Mollet de hoogste tijd voor 
interventie. 

Is het dan zo te verwonderen, dat men ook ten aanzien van Hongarije 
de plicht tot interventie voorstaat? Evenwel zijn er toch wel enkele ver
schillen. In Hongarije strijden op het ogenblik enkele richtingen met elkaar. 
Men heeft er nog altijd aanhangers van een stelsel, dat aan het regiem 
van Horthy herinnert. De Russen stellen het nog altijd voor, dat de 
beweging der laatste maanden eigenlijk uitging van deze lieden, die een 
soort fascisme wensten in te voeren en in elk geval reactionaire doel
einden nastreefden. Enkele uitspraken van kardinaal Minscenty v{)eren zij 
dan aan als bewijs. 

Deze bewering is echter in haar algemeenheid onjuist. Want het waren 
juist de arbeiders i11l. de fabrieken, die in het verzet voorop gingen. En 
het is weinig waarschijnlijk, dat daar veel aanhangers van het regiem van 
Horthy worden gevonden. 

De aanhangers van Nagy beoogden waarschijnlijk een status voor 
Hongarije, waarbij de zelfstandigheid nog verder zou gaan dan die aan 
Polen is toegezegd. Zij kwamen in conflict met de Russen, toen zij vrije 
verkiezingen eisten en zelfs neutraliteit. 

Het gevolg daarvan was, dat Kadar door de Russen belast werd met de 
hoogste macht in Hongarije. Hij zeide een eigen vorm van communisme 
voor te staan, waarom hij aanvankelijk zich sterk distancieerde van Rakosy 
en zijn rotgenoten, maar in de laatste tijd evolueerde zijn bewind zich 
toch sterk in diens richting, dat wil zeggen naar de volledige afhankelijk
heid.van Rusland. 
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Deze tegenstellingen bij de Hongaren onderling maakt het des te 
moeilijker tot interventie over te gaan. In de artikelen 4 en 5 van het 
Navo-verdrag toch wordt het gewapend optreden gebonden aan een aan
val op een bepaald omschreven grondgebied van de leden van de Navo. 
Hongarije valt daarbuiten, zodat met het Navo-verdrag niet veel is te be
ginnen. Interventie in het algemeen acht men vaak geoorloofd, indien 
de aanval gericht is tegen de gemeenschappelijke goederen der mensheid. 
De omvang en de onderdrukking van het getroffen volk moeten groot zijn 
en van niet te korte duur. Het onderdrukte volk moet zelf niet bij machte 
zijn zich te bevrijden. Maar tenslotte moet men redelijke zekerheid heb
ben, dat het gevaar van de interventie niet groter is dan het gevaar, 
waaraan men het volk wil onttrekken. En juist ten aanzien van het 
laatste punt past twijfel, omdat interventie van het westen in Hongarije 
zeker het uitbreken van de derde wereldoorlog betekent met onafzien
baar leed. 

En die derde wereldoorlog wil men in elk geval nog voorkomen. 
Daarop waren ook de besprekingen gericht van Pandit N ehroe tijdens 
zijn bezoek aan Washington. Deze leider van de staatkunde van India 
heeft zijn eigen opvattingen over de gewenste internationale verhoudingen. 
Hij gaat uit van het nationaal gevoel der afzonderlijke volken, waarom hij, 
voorgelicht door zijn gezant in Moskou, Menon, die Hongarije na de 
woelingen persoonlijk had bezocht, het optreden der Russen tegen de 
klaarblijkelijke wil van het Hongaarse volk openlijk afkeurde. Het toege
paste geweld keurde hij volkomen af en hij zag dus de oplossing van de 
moeilijkheden in het vertrek van de Russische troepen uit de door hen 
bezette gebieden, maar hij verwachtte dan ook het terugtrekken van de 
andere vreemde troepen uit de streken buiten hun eigen gebied. Hij 
bedoelde daarmede de bases van het westen, die als een ring Rusland 
insluiten. Het is niet waarschijnlijk, dat hij daarbij ook dacht aan het 
gedeelte van Kashmir, dat door troepen van India is bezet en waarover 
Pakistan klacht op klacht heeft geuit. 

N ehroe heeft Eisenhower tot een bezoek aan India uitgenodigd en 
voorspelde een huldebetoon, waarbij de ontvangst van Tsjoe-en-Lai aan 
India geheel in het niet zou verzinken, voornamelijk, omdat India in 
Eisenhower de bestrijder ziet van het kolonialisme. Men is dan wel bereid 
te vergeten, dat de Verenigde Staten nog altijd weigeren, een plaats in de 
Veiligheidsraad in te ruimen aan het rode China. Maar misschien zijn de 
besprekingen tussen de beide staatslieden ook wel aan deze kwestie ge
wijd geweest. 

Het is echter de vraag, of deze sympathie voor Eisenhower thans nog 
wel zo groot is als enige weken geleden. De afkondiging toch van de zoge
naamde Eisenhower-doctrine ten aanzien van het midden-oosten heeft 
kennelijk tot strekking, deze streken binnen de invloedssfeer van het 
westen te brengen. Immers na goedkeuring door het' Congres zijn dan 
economische hulpmiddelen beschikbaar voor landen, die deze hulp be
hoeven, militaire hulp voor landen, die deze begeren, terwijl de Verenigde 
Staten eveneens tot optreden met de wapenen kunnen overgaan, indien 
verondersteld mag worden, dat bepaalde landen onder de voet dreigen 
te worden gelopen door een macht, die onder invloed staat van het com-
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munisme. Men heeft van uit het Congres aan Dulles allerlei vragen gedaan, 
die niet bepaald tot genoegen van de senatoren zijn beantwoord, waar
door de positie van Dulles kennelijk is verzwakt, ondanks de woorden 
van lof die Eisenhower zijn minister heeft toegezwaaid. 

In deze zelfde weken heeft mede plaats gevonden een geruchtmakend 
bezoek van de Chinese premier Tsjoe-en-Lai aan Moskou. Oostaziatische 
ministers hebben Moskou wel eerder bezocht. Wij denken in het bijzonder 
aan het bezoek van de Japanse leider van buitenlandse zaken Matsoeoka in 
het najaar van 1940. Hij had eerst Rome bezocht en later Berlijn en had 
de grondslagen gelegd voor de verbintenis, die later als de as Berlijn
Rome-Tokio is bekend geworden. Tijdens zijn bezoek aan Moskou, dat 
hij op zijn terugreis aandeed, kwam het tot een neutraliteitsverdrag tussen 
Japan en Rusland. Japan zag blijkbaar het conflict met de Verenigde 
Staten aankomen en wist zich nu in de rug gedekt. En Rusland rekende 
met de mogelijkheid van een aanval van Duitsland en het kon nu rustig 
zijn troepen uit Oostazië terugtrekken en ,naar het westen overbrengen. 
Het merkwaardige is, dat beide landen dit verbond getrouwelijk zijn na
gekomen tot vlak voor de capitulatie van Japan. 

Maar dit verbond had alleen betrekking op de verhoudingen in Oost
azië. Slechts was het in zoverre een triomf voor Japan, dat het als gelijke 
van een grote westelijke mogendheid- werd beschouwd. 

Maar bij het bezoek van Tsjoe-en-Lai lagen de stukken anders. Hij 
werd namelijk door de machthebbers van Moskou afgevaardigd naar 
Warschau en Boedapest voor een discrete opdracht. De verhouding met 
Polen baarde de Sovjetheersers zorg. Hoever kon men gaan met de toe
kenning van de mogelijkheid van een eigen weg naar het socialisme? 
Tsjoe-en-Lai heeft Gomulka weten te bewegen tot het aanvaarden van 
Moskous leiding, dus tot een aansluiting bij een soort Kominform. Daar
tegenover mocht Polen verkiezingen houden, waarbij aan het volk enige 
vrijheid van meningsuiting werd gegeven. 

In Boedapest was de opdracht iets anders. Van de eigen weg naar 
het socialisme kwam maar weinig terecht, maar des te meer kreeg Kadar 
instructie tot het bewaren van de nodige eerbied voor de besluiten van 
Moskou. 

Het belangrijke van deze reis is nu, dat een oostaziatische regeerder 
scheidsrechter was bij zuiver Europese zaken. Het tekent het doordringen 
van de invloed van het oosten op het westen. Erg aantrekkelijk is de toe
komst van Europa niet, indien deze invloed zich in dezelfde richting 
zou gaan ontwikkelen. 

En dan denken wij onmiddellijk aan de waarschuwingen omstreeks 
1900 aan het westen gericht, waarin gesproken werd over het "gele ge
vaar" en waarbij de westelijke staten werden opgeroepen tot de bescher
ming van hun heiligste goederen. 

Maar deze verdediging van de westelijke cultuurgoederen kan pas 
vruchtbaar werken, indien het westen zijn eenheid heeft hervonden. Die 
eenheid is ernstig in gevaar gebracht door de politiek van Amerika tegen
over Engeland en Frankrijk. Het aftreden van Eden, door zijn ziekte 
noodzakelijk, bracht overigens geen wijziging in de Britse staatkunde. 



BUITENLANDS OVERZICHT 57 

Macmillan, de opvolger van Eden, heeft duidelijk doen uitkomen, dat hij 
het land in dezelfde richting zou leiden. 

Maar de reis van de Engelse minister van oorlog naar Washington 
schijnt niet onvruchtbaar te blijven. Hij schijnt aan Washington te hebben 
kenbaar gemaakt, dat Engeland de omvang van zijn troepenmacht in 
Duitsland drastisch wil beperken. Voor de instandhouding van voldoende 
afweer tegen de Russen zou dus Washington met de beschikbaar stelling 
van atoomwapenen moeten helpen. 

Tegelijkertijd heeft Engeland de neiging getoond, zich nauwer te gaan 
interesseren voor de pogingen tot bundeling van de macht der staten van 
de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. Tot dusver had Engeland deze 
samenwerking zeer aangeprezen, maar standvastig geweigerd er zich zelf 
bij aan te sluiten. Maar Engeland ziet thans in, dat het zodoende geheel 
afhankelijk zou blijven van de Verenigde Staten, zowel voor zijn finan
ciën als voor zijn verdediging. 

Westeuropa zelf is inmiddels druk bezig een Europese markt in het 
leven te roepen, een plan waarvoor de grondslagen zijn gelegd nu ander
half jaar geleden op de bijeenkomst te Messina. Spaak is de grote motor 
van deze actie tot het verkrijgen van een gemeenschappelijke markt. 
Tegelijkertijd streeft men naar de gemeenschap van Euratoom. Frankrijk 
had aanvankelijk grote bezwaren, die het zeker heeft laten varen, nadat 
er voldaan was aan Franse wensen ten aanzien van de inschakeling van 
de onder Franse invloed staande gebieden in Afrika. 

Nederland heeft met kracht zijn eigen belangen verdedigd. 
Indien het mogelijk zou zijn de zes landen van de Europese Kolen- en 

Staalgemeenschap te bundelen in een gemeenschappelijke markt en in de 
samenwerking van Euratoom, zou de toetreding van Engeland bewerken, 
dat hier een macht werd gevormd, die economisch en militair enigszins 
te vergelijken was met de machten van Rusland en de Verenigde Staten. 
Engeland zou op deze wijze terugvallen in zijn oude politiek, met een 
alliantie van Europese staten, waarin Engeland de leiding heeft, zich te 
verzetten tegen de heerschappij van een andere macht op het vasteland. 

Bovendien zou dan enigszins verlaat uitwerking worden gegeven aan 
de plannen, die Churchill in het voorjaar van 1940 ontvouwde, toen hij 
aan Frankrijk een zeer nauwe unie tussen Engeland en Frankrijk voor
stelde. 

* 

BOEKBESPREKING 

Dr. C. A. VAN PEURSEN, Cultuur en Christelijk geloof. 
J. H. Kok N.V., Kampen 1955. 

N aar ik meen is de studie van prof. Van Peursen bovengenoemd 
eerst in 1956 van de pers gekomen. Terecht heeft dit boek aandacht ge
trokken: ondanks enkele zwakke plekken mag het getypeerd worden als 
een degelijke studie omtrent een hoogst belangrijk en actueel vraagstuk. 
Heel merkwaardig is, dat de auteur eerst geleidelijk op dreef schijnt te 
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komen. Na een inleidend hoofdstuk over de bedreigdheid onzer bescha
ving bespreekt Van Peursen de term "cultuur" en geeft hij een voor
lopige omlijning van het begrip; daarna volgt een beschouwing over de 
moderne 'en de primitieve mens. In de daarbij aansluitende hoofdstukken 
over de vrijheid van de mens en 's mensen aanraking met een zekere 
oneindigheid volgt een hoofdstuk dat me het minst geslaagde van de 
reeks toelijkt, onder de titel "Cultuur als de zone van het goddelijke." In 
het laatste viertal hoofdstukken wordt de toon steeds positiever en het 
betoog steeds duidelijker. Zo kan men in de onderdelen van dit werk 
verschil bespeuren. Niettemin is deze studie een gave eenheid: de auteur 
houdt de draad van zijn betoog stevig in handen en weet waar hij heen 
wil. Zo stelt hij ons voor een belangwekkende vraag: hoe is de positie 
van deze christen-denker bepaald? Wanneer zulk een vraag uit nieuws
gierigheid gesteld wordt, of in een streven de auteur van een bepaald 
etiket te voorzien, heeft zij weinig reden van bestaan. Maar wordt deze 
vraag gesteld in het raam van de mogelijkheden van Schriftuurlijk na
denken, dan is ze gewettigd. Ik wil aan de hand van dit geschrift een 
poging tot beantwoorden wagen. Mogelijk wordt door het ~ uiteraard 
voorlopig ~ resultaat een uitzicht geopend, dat schrijver dezes niet min
der verrast dan zijn lezer. Dat mag evenwel geen bezwaar opleveren. 

In de cultuur speelt zich niet alleen het universitaire of artistieke leven 
af, maar het leven van alle dag (5). Deze grondslag is breed genoeg, al 
zou hij wellicht .nog iets verstevigd kunnen worden door de overweging, 
dat èlk menselijk samenlevingsverband in de cultuurarbeid is betrokken. 
Zo is cultuur nooit product van een enkeling (9). De moderne, goeddeels 
vertechniseerde typen van beschavingsontwikkeling betekenen voor we
zenlijke cultuur een bedreiging. Om de aard van deze bedreiging te ver
staan is bezinning nodig, en die bezinning zal alleen tot verheldering 
leiden als ze ondernomen wordt bij het licht van Gods Woordopenbaring. 
Daarbij is al dadelijk van bijzondere betekenis, dat het onderwijs van de 
Schrift een typisch verschil, zelfs een tegenstelling te zien geeft tussen de 
Woordopenbaring en de daarmee gelijktijdige omringende wereld. Men 
kan het Oude Testament niet goed lezen, als men deze tegenstelling te 
weinig accent geeft, en het is gelukkig dat prof. Vriezen in zijn Theologie 
van het Oude Testament hierop herhaaldelijk wijst, te meer daar Vriezen 
in dezen een onverdacht getuige mag worden genoemd. Ik kan me be
grijpen, dat een geleerde aarzelt hier een beslissing te nemen: men vindt 
ook in min of meer geestverwante theologieën weinig steun. Het is echter 
de vraag, of een gereserveerde houding hier uitkomst biedt. De reserve 
kon zelf wel eens tot beslissing worden. De relatieve vaagheid, waarmee de 
oosterse mens aangeduid wordt (12) betekent een keuze, al is het voor
lopig. Een soortgelijke reserve meen ik aan te treffen bij de bespreking 
van het woord "cultuur". Dat de cultus, de eredienst mede tot de cul
tuurontplooiing gerekend mag worden, zij gaarne erkend. Van Peursen 
gaat niet zo ver, te poneren dat elke cultuur de uitdrukkingsvorm van 
een cultus zou zijn. Aan de andere kant: een scherp onderscheid tussen 
cultus en religie vinden we niet (vgl. 11). 

Iets klemmender wordt de reserve, die ik achter Van Peursens gedach
tengang vermoed, bij de tekening van de primitieve mens. Het is een zeer 
moeilijk onderwerp en men kan een auteur, die het met grote omzichtig-
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heid hanteert, deswege alleen maar prijzen. Van Peursen heeft ten volle 
oog voor het cultuurpeil van de zgn. primitieve volkeren. Hij laat zich 
echter spaarzamelijk uit over de betekenis, die de leer van de Schrift heeft 
voor zulk onderzoek, ik denk b.v. aan de bijbels-paulinische gedachte, dat 
het mensengeslacht uit énen bloede is geschapen. Dit lezen we in de 
Areopagusrede, en als men nu een moderne studie daarover raadpleegt 
als Bertil Gärtner's The Areopagus speech and natural revelation (Upp
sala 1955), dan wordt men tot benauwdheid gebracht door de lading 
theologiserende beschouwingen, die het bijbelwoord voor onze aandacht 
dreigen te verdonkeren. Voor gereserveerdheid is dan ook wel enige aan
leiding. Maar ook hier mag men vragen: is niet de reserve zelf een be
slissing? 

Meermalen spreekt Van Peursen vanuit de subjectiviteit der betrokken 
gemeenschappen en figuren. Zo lijkt mij zijn term "tweeslachtigheid der 
cultuur" (23) verstaanbaar en aanvaardbaar; ook de merkwaardige uitdruk
king "zone van het goddelijke", waarvoor de auteur een voorkeur toont 
die tot kritiek nodigt, al kan hij er eenvoudig een aanduiding van pagane 
ervaring mee beogen. In ditzelfde vlak liggen m.i. ook termen als "het 
oneindige" (b.v. 42) en "het dubbelzinnige" (60 v.v.): ik kan deze termen 
aanvaarden als ik ze zie in het raam van een óf pagane óf ontkerstende er
varing, maar niet als ik het uitgangspunt kies, dat ook Van Peursen tot 
het zijne maakt, wanneer hij het conflict tussen Goddelijk heil en mense
lijke cultuurantplooiing tekent en daarbij zijn uitzichtplek kiest in het 
onderwijs van de bijbel (hfdst. VII en VIII). Hier stuiten we op iets, dat 
een zekere incongruentie schijnt in te houden, maar bij nader toezien iets 
anders kan blijken. 

Het gaat hier gedurig om het bijbelgebruik in het filosoferen. Men kan 
het zich daarbij gemakkelijk maken door de opmerking dat men wijsbe
geerte en geen theologie wil bedrijven. Zulk een opvatting dunkt mij uiter
mate oppervlakkig. Men kan ook - en het komt me voor dat dit de positie
keuze van Van Peursen is geweest - nauwgezet van theologische 
resultaten kennis nemen en zich daarbij een reserve en een distantie voor
behouden. Deze tweede weg is aanzienlijk moeilijker dan de eerste. Het is 
echter altijd weer de vraag, of zulk een reserve (men excusere dat ik het 
nu voor de derde maal schrijf) niet een beslissing inhoudt, waarvan de 
consequenties heel ver reiken. 

Er is nog een derde weg. Hij is enerzijds makkelijk, en anderzijds vrij 
moeilijk. Gemakkelijk omdat hij rijker vruchten voortbrengt dan men 
aanvankelijk durfde hopen; moeilijk omdat hij zijn betreder onmiddellijk 
bloot stelt aan oordeelvellingen, die van verdachtmaking en laster maar 
heel weinig verschillen. Ik doel op de weg van het zelfstandig bijbel onder
zoek, waarbij natuurlijk eventuele theologische resultaten dankbaar wor
den benut. De theologiserende houding wordt daarbij evenwel principiëel 
afgewezen. En dat vergeeft men u niet. 

Wanneer men het woord "demonisch" gebruikt, is het voor wie de 
Schrift eerbiedigt ten enenmale onmogelijk, deze term te gebruiken op de 
min of meer romantische wijze waarop we dit woord ontmoeten bij 
Goethe, Kierkegaard, Lucka, Simmei, Tillich e.a. Want de bijbel leert 
ons wat "demonisch" betekent. Het is ermee als met het woord "kosmos" : 
wil men dit woord gebruiken in een filosoferen bij Openbarings-licht, dan 
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dient men het te aanvaarden zoals het in de taal der Schrift en in haar 
gespreks-beweging is geïntegreerd. Als men zich ten aanzien van zulke 
termen "op de vlakte houdt", dan hééft men niettemin positie gekozen. 

Het gaat hier om vragen van verre strekking. Is het voor een christge
lovige mogelijk en te verantwoorden, een visie op de primitieve mens buiten 
de Schrift om te ontwerpen? Zo ja, dan heeft men inzake kwesties van 
algemene openbaring en natuurlijke godskennis op zeer bepaalde wijze stel
ling genomen. Zo neen, dan mag geen enkel verwijt en geen enkele poeslieve 
verdachtmaking ons ervan weerhouden de weg van het bijbelgebruik ten 
einde toe te gaan. Dan mogen wij bv. op zijn minst als werkhypothese aan
nemen (het is méér), dat het "gevoel van bedreigdheid", dat in de huidige 
amerikaanse psychopathologie een beperkte en theoretische rol speelt, tot de 
alleroudste religieuze aberraties van het mensengeslacht behoort, waarvan 
we de oorsprongen in Genesis 3 en 4 kunnen vinden. Maar dan houdt dit 
ook in, dat het afvallig dogma der menselijke bedreigdheid de grondslag 
vormt van àlle paganiteit, primitief en modern. Er is ongetwijfeld heel wat 
cultuur-arbeid ondernomen vanuit dit "gevoel van bedreigdheid" - we 
lezen er iets van in Genesis 4 : 17-26. Dit werpt een ver-reikend licht 
op een bestudering van godsdiensten, riten en mythen. Maar dan kunnen 
we niet meer toe met een tekening vanuit de pagane en ontkerstende sub
jectiviteit. Zulk een tekening heeft stellig waarde, maar bergt ook een 
belemmering. Met een dergelijke schets kan men bv. niet toekomen aan 
een Schriftuurlijke waardering van het demonisme. Christus' onderwijs 
spreekt van de uitwerping van een demonische macht, die later door een 
nieuwe en vreselijker bezetting wordt gevolgd. In de cultuurgeschiedenis 
is dit bijna zo iets als een "patroon": vanuit het dogma der bedreigdheid 
kan een relatieve ontdemonisering volgen - zij behoort tot het wezen 
van de cultuur; maar slag op slag wordt zulk een ontdemonisering na 
enkele eeuwen of enkele decenniën gevolgd door nieuwe en hardere demo
nisering. 

Daarmee zijn de grenzen van onze kennis nog niet aangeduid. Want 
het onderwijs van de bijbel leert ons uit te gaan van oorsprong en be
stemming. Zien we de paradijsperiode als het begin van de geschiedenis 
der mensheid, dan wil dit o. m. zeggen, dat èlke volgende periode naar 
deze eerste verwij st, zodat een aspect van het onderwij s van de Schrift 
altijd dit is, dat de Openbaringshistorie een ontvouwing van de paradijs
situatie inhoudt. Wij doen wel eens alsof de geschiedenis met de afkondi
ging van de moederbelofte begonnen is. Opmerkelijk is, dat diverse 
theologieën zowel oorsprong als bestemming in een halfduister pogen te 
verbergen. Heel typisch vinden we dat bij Karl Barth: de oorsprong is 
bij hem zo nevelig, dat het hem aanzienlijke moeite heeft gekost schepping 
en zondeval te onderscheiden; en wat de bestemming aangaat, deze ziet 
hij niet als continu verbonden met het heden. Bij hem hangt dit samen 
met zijn theologisch dualisme, voor anderen zijn er weer andere motieven. 
Zeer opmerkelijk is, dat te weinig wordt ingezien, hoezeer de mogelijkheid 
van onze menselijke kennis staat en valt met het geestelijk houvast aan 
oorsprong en bestemming. Het geeft te denken, dat bij een paganiserend 
filosoof als Karl Jaspers zowel oorsprong als bestemming in een volkomen 
duister liggen. Dat moge ook een waarschuwing zijn: christelijke cultuur
filosofie verliest op den duur haar kansen, als ze zich niet welbewust 
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bindt aan het onderwijs van de Schrift inzake oorsprong en bestemming, 
of, zoals het met bijbelse termen nog duidelijker kan worden gezegd: 
inzake de verovering van kennis omtrent het eerste en het laatste paradijs. 
\i\Tie hier te voorzichtig is, wordt roekeloos. 

PRoF. DR. K. J. PoPMA. 

DR. S. \i\T. CouWENBERG, De vereenzaming van de moderne 
1neu.s. Kern van het huidige sociale vraagst%1?.. z.j. 
Uitg. Pax - Den Haag. 

Het boek van dr. Conwenberg kenmerkt zich door een grootse visie 
op de noden van mens en samenleving : het is de vereenzaming. Jammer 
genoeg is het echter niet vrij van overdrijving. 

Het boek is geschreven vanuit de rooms-katholieke maatschappij- en 
levensbeschouwing. Zoals zo vaak in deze kring klinkt nauw verholen het 
heimwee door naar het middeleeuwse leven, waarin (r.k.) kerk en samen
leving een niet te onderscheiden eenheid vormden, waaraan secularisatie, 
reformatie, rationalisatie, liberalisme nog geen afbreuk hadden geelaan en 
de stroom van het leven gelijkmatig vloeide, niet opgezweept door de dyna
miek van kapitalisme, individualisme, verstedelijking en het streven maat
schappelijk op te klimmen. 

De auteur geeft clan als zijn mening, dat bovengenoemde -ismen een 
individualisatieproces op gang hebben gebracht, dat de menselijke verhou
dingen heeft verzakelijkt, de mens heeft vervreemd van de kerk, van zijn 
huwelijkspartner, zijn gezin, de school en zichzelf en dat uitloopt op de 
vereenzaming van de mens. Overal, zij het in verschillende gradaties, neemt 
hij die vereenzaming waar. Zij leidt tot allerlei vluchtreacties, die met het 
bekende begrip massificatie worden samengevat. Ook het totalitaire regiem 
is er een gevolg van. 

Na de hier samengevatte schets van 40 bladzijden volgen 60 bladzijden, 
waarin ons een oplossing wordt geboden. Deze heeft, zoals men verwachten 
kan, een natuurlijke en een bovennatuurlijke zijde. De eerste zijde is de 
christelijk-personalistische maatschappijbeschouwing met haar personalis
tisch gemeenschapsideaal, dat het zuiverst gerealiseerd kan worden "in de 
liefdesgemeenschap, zoals deze tot stand komt in het primaire (private) 
levensmilieu, waarin de menselijke betrekkingen rechtstreeks gericht zijn 
op de communicatie, de ontmoeting tussen menselijke personen alszodanig." 
De diepste oorzaak van de vereenzaming is echter de religieuze ontworte
ling, niet alleen van hen bij wie dit uiterlijk zichtbaar is, want er zijn ook 
vele christenen die innerlijk .evenzeer van God vervreemd zijn (het z.g. 
athéisme chrétien). 

In grote trekken spreekt dit alles ons wel toe. Niettemin heb ik toch een 
ernstig bezwaar tegen beschouwingswijzen als deze. De auteurs zijn dik
wijls zo verrukt van hun idee (of het nu dirigisme, collectivering, nivel
lering, kapitalisme, massificatie of gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef 
is), dat dit de enige wortel van alle kwaad wordt. Overal herkennen en 
ontdekken zij deze wortel. Alle verschijnselen worden er door gekenmerkt. 
Er is overigens altijd een kern van waarheid in; als dat niet zo was zou er 
geen enkel voorbeeld ter adstructie kunnen worden aangevoerd. En dat 
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kan men wel, zij het met voorbijzien van de andere aspecten er aan en van 
de gevallen waarin het niet klopt. Maar de voorbeelden maken indruk. En 
waar de auteur soms nog wel toegankelijk is voor de kritiek, brengt de 
opzet van dit soort studiën met zich, dat het grote lezerspubliek dat nièt 
meer is; visie plus passende voorbeelden zijn zo suggestief, dat twijfel niet 
gemakkelijk opkomt. 

Samenvattend moet ik er wetenschappelijk bezwaar tegen maken, dat de 
auteur maar in het wilde weg generaliseert. Het gaat hem om de ervaring 
van de eenzaamheid, een psychologisch vraagstuk dus. Geen sociologisch, 
want het gaat niet over het gemis aan sociale contacten. Welnu, dan is 
het toch onverantwoord, dat hij geen aandacht schenkt aan de betekenis, die 
de persoonlijkheidsstructuur in dit verband heeft. Hij heeft het maar over 
de moderne mens. Maar wie is dat eigenlijk? Is hijzelf dat of bv. alle 
mensen van de natuurwetenschappen (verg!. blz. 19)? Of zijn het alle 
mensen die in 1956 leven? Als hij dat laatste bedoelt begint ook de socio
loog in mij onrustig te worden. Waarom stelt hij die mens van 1956 dan 
niet tegenover de niet-moderne mens? 

Het boekje is uitermate boeiend, maar bijna iedere regel wekt tegen
spraak of althans twijfel, zodat het onbegonnen werk is het systematisch te 
bespreken. Telkens kan de auteur ons trouwens ontglippen: "Natuurlijk 
geeft voorgaande schets van het vereenzamingsproces een sterk schema
tische voorstelling van zaken. Het proces openbaart zich in feite in veler
lei gradaties en nuances. (Als hij er nu maar één van had uitgewerkt had 
dit de geloofwaardigheid zonder twijfel vergroot. G.K.) Bij de grote massa 
bv. is de vereenzaming veel meer onbewust dan bewust aanwezig" (blz. 30). 
Dat laatste maakt tegenspreken wel zeer bezwaarlijk, tenminste wanneer 
men de discussie op een hoger plan dan "welles-nietes" wil voeren. 

Laat ik echter nog enkele hoofdzaken noemen. Niet aangetoond is, dat 
de genoemde eenzaamheid in vroeger tijd niet voorkwam. Het zou mij niet 
verbazen als een historicus er in slaagde allerlei symptomen, uitspraken en 
litteratuur aan te dragen, die aantonen,· dat het vroeger met die eenzaam
heid ook zo best niet was. 

In de tweede plaats is de protestante waardering voor de middeleeuwen 
bepaald niet zo positief. Voor de rooms-katholiek betekende het indivi
dualisatieproces en de vereenzaming een aantasting van de (r.k.) eenheid 
des levens. Volgens de auteur kenmerkten de middeleeuwen zich door een 
absoluut Godsvertrouwen (blz. 20) en de tijd erna door de mens die zelf 
moet beslissen, wat hij als waar en onwaar, goed en slecht beschouwt -
een gedachte die inhaerent is aan het protestantisme (blz. 16). Voor de 
protestant zijn de middeleeuwen de tijd geweest van de verwording van 
leer en leven der kerk. De differentiatie der samenlevingsverbanden (is dat 
woord "differentiatie" niet beter dan "individualisatie"?) gaf de moge
lijkheid dit proces te stoppen. Dit doet de protestant de geschiedenis van 
de middeleeuwen positiever beoordelen. 

De schrijver identificeert mij verzakelijking te gemakkelijk met vereen
zaming. Door dit gemak kan ook alles betrokken worden in de problema':' 
tiek. Tot het vroege huwelijk toe, dat een ontvluchting uit de eenzaamheid 
is volgens Couwenberg - om eens een voorbeeld te noemen. Nu is er altijd 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen en in verschillende tijden een 
sterke differentiatie in de huwelijksleeftijd geweest, die nauw bleek samen 
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te hangen met de economische situatie. De woningnood werkt vroeg trou
wen niet tegen: wachten tot men een woning krijgt is immers zinloos. Men 
gaat inwonen, vaak bij een der ouderparen. En zo zijn er vele voorbeelden 
aan te halen: huwelijk, gezin, sociale grondrechten, de arbeid, geestelijke 
gezondheidszorg, culturele ontplooiing, vrije-tijdsbesteding, wijkgedachte, 
werkmilieu, bedrijfsmaatschappelijk werk, medezeggenschap in de onder
neming, p.b.o., schoolmilieu, volksopvoeding, georganiseerde samenwerking 
en gesprek op religieus gebied, het bisschoppelijk mandement. In de meeste 
van deze onderwerpen komt de vereenzaming niet meer ter sprake. Ze 
staan in het teken van: hoe kunnen we het 't beste doen! Dit geeft het 
boekje een inventariserend karakter. 

Deze bespreking wil ik besluiten met de opmerking, dat vele belangwek
kende zaken op interessante wijze worden behandeld. Met Couwenbergs 
mening, dat alleen in Jezus Christus de werkelijke oplossing van de sociale 
vraagstukken te vinden is, kunnen wij het van harte eens zijn. 

DR. G. KUIPER HZN. 

MR. G. GROEN VAN PRINSTERER, Ongeloof en Revolutie J' een 
reeks van historische voorlezingen .. Nieuwe uitgaaf, 
bewerkt door Dr. H. Smitskamp. Franeker, 1953 1). 

Wie een hernieuwde uitgave van het belangrijkste werk van Groen van 
Prinsterer ter recensie ontvangt, kan zich ontslagen achten van de be
spreking van hetgeen Groen van Prinsterer in dit werk geschreven heeft. 
Het is reeds meerdere malen en door bevoegder personen gedaan dan 
steller dezes. Volstaan moge worden met de vermelding van het typerende 
van déze uitgave. 

Evenwel, ook zonder in een bespreking te treden, mag toch niet onver
meld blijven, welk een boeiende en actuele indruk dit werk ook op de 
hedendaagse lezer maakt. Wie zich er toe zet het boek van het begin tot 
het einde door te lezen, wordt getroffen door de scherpte en door de 
overgave, waarmede Groen van Prinsterer de strijd der beginselen tekent, 
komt onder de indruk van de wijze waarop de grondlegger der antirevolu
tionaire richting de noodzakelijke consequenties van de beginselen der 
Revolutie schildert. Volkomen terecht schrijft de bewerker in zijn voor
bericht, dat deze magistrale tekening van de revolutiegeest, de dwingende 
logica waarmede hij wordt ontleed en de klaarheid, waarmede zijn ver
schijningsvormen op staatkundig gebied worden aangewezen, hun waarde 
behouden ook voor de tegenwoordige tijd. En al moge het waar zijn dat 
Groen, door zijn wijze van behandeling, het de lezers niet gemakkelijk 
heeft gemaakt, mede door deze nieuwe uitgave - daarvan houden wij 
ons overtuigd - is het boek binnen het bereik van een zeer brede lezers
kring gekomen. Dat velen van het initiatief van de uitgever, van de be
moeienissen van de bewerker en niet het minst van de gedachten van Groen 
van Prinsterer profijt mogen trekken! 

1) Zeer tot leedwezen der redactie is de aankondiging van deze belangrijke uitgave, 
waarin een enige jaren eerder vanwege de Kuyperstichting aan deze bewerker gedane 
suggestie nog onverwacht werd gevolgd, zeer vertraagd geworden. Zeker in dit geval 
gelde echter: beter laat dan nooit. 
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En thans de bijzonderheden van deze uitgave. 
Het is een herdruk van de tweede editie, de laatste, die tijdens Groens 

leven verschenen is. Het is de originele tekst; slechts citaten, die oor
spronkelijk in een vreemde taal stonden zijn ten behoeve van de lezers 
in de tekst zelf in het nederlands overgezet, zodat het boek zich zonder 
enige onderbreking vlot laat lezen. Voorts is de ouderwetse spelling en 
interpunctie gemoderniseerd. 

Waar het betoog door toespelingen op bepaalde situaties en personen 
voor de lezer onduidelijk dreigt te woren, heeft de bewerker in voetnoten 
de tekst van kort commentaar voorzien. Gezien het doel van deze uitgave 
komt het ons voor, dat de bewerker het aantal noten zeer goed heeft weten 
te treffen, namelijk zo weinig en zo kort mogelijk en toch voldoende. 

Als bijlage is een aanhangsel opgenomen, waarin de historische feiten, 
welke in het boek ter sprake komen, in chronologische volgorde bijeen 
zijn gebracht. Ook dit is een eenvoudig en zeer practisch hulpmiddel voor 
het lezen van het boek. 

Wellicht kunnen wij deze uitgave het beste aldus samenvatten: Het is 
een poging, met volledig behoud van de oorspronkelijke tekst, het boek voor 
de huidige generatie toegankelijk te maken, een poging die naar onze 
mening alleszins is gelukt. MR. W. C. D. HOOGENDIJK 

* 
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Het recht tot werkstaking vindt vrijwel algemeen erkenning. Onder dit 
recht wordt hier verstaan de vrijheid van werknemers, tot werkstaking 
over te gaan wanneer dit noodzakelijk is ter bereiking van een recht
vaardig (althans door hen te goeder trouw als rechtvaardig beschouwd) 
doel, hun eigen belangen betreffende. V oor het vervolg kan het dienstig 
zijn, het begrip werkstaking nader te omschrijven als : het verschijnsel dat 
een groep werknemer& de verschuldigde arbeid in dienst van hun werk
gever niet verricht, teneinde de werkgever te dwingen tot het nemen of na
laten van een bepaalde maatregel, met de bedoeling de arbeid te hervatten 
uiterlijk zodra het oogmerk is bereikt. 

De werkstaking is dus een wapen, gericht tegen de leiding in een werk
verband, en draagt het karakter van collectieve eigen richting. Gebruik
making van dit wapen ter bereiking van een niet buitensporige verbetering 
in de eigen positie der werknemers, waartoe andere middelen hebben ge
faald, wordt over het algemeen gerechtvaardigd geacht. Hieraan doet niet 
af dat in de Nederlandse wet dit recht tot werkstaking geen posîtieve vorm 
heeft gekregen. 

De gegeven omschrijving van wat, kortheidshalve, als een "rechtmatige 
werkstaking" kan worden aangeduid, sluit van dit begrip met opzet 
bastaardvormen als sympathiestakingen en "politieke" stakingen uit. 
Reeds de rechtmatige werkstaking is een hoogst belangwekkend ver
schijnsel. 

In zover als aan het overheidspersoneel dit laatste strijdmiddel voor zijn 
eigen belangen op goede gronden is ontzegd, zullen die gronden voor zoveel 
bezwaarlijker te motiveren dienstweigering voor politieke doeleinden of 
voor anderer belangen dubbel gelden. 

W erkstaleing in partintfiere verhoudvngen 

Een privaatrechtelijke arbeidsverhouding ontstaat op de grondslag van 
een arbeidsovereenkomst, maar valt daarmee niet samen. De overeenkomst, 
tot stand gekomen tussen twee rechtens vrije en gelijke partijen, wordt 
voor hen beiden de wet, die aan de gegeven structuur van de arbeidsver
houding nadere gedetailleerde gestalte geeft. De arbeidsverhouding zelf 
komt daarna onder die wet tot werkelijk aanzijn, enerzijds door de aan
stelling van de arbeider door de ondernemer 1) in een bepaalde functie, 

1) Ik ga in dit verband voorbij, dat er vele particuliere arbeidsverhoudingen bestaan 
buiten ondernemingen; werkstakingen doen zich in hoofdzaak in ondernemingen voor. 
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anderzijds door de aanvaarding van die functie door de werknemer. Zulk 
een aanstelling betekent, dat aan de werknemer vanwege het wettige ge
zag in de onderneming de bevoegdheid wordt verleend en de plicht opge
legd, op een bepaalde plaats in de onderneming een zekere taak te 
verrichten en een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen. De aanvaarding 
door de werknemer houdt in, dat hij de toegewezen taak en verantwoorde
lijkheid metterdaad op zich neemt. Van dat ogenblik af is de werknemer 
onderworpen aan de gegeven gezagsstructuur van de onderneming, 
waarin hij - als contractspartij - heeft verklaard zich vrijwillig te 
voegen. 

De gezags- en ondergeschiktheidsrelatie is in het i.ndividuele geval dus 
wel ontstaan op de basis van de overeenkomst. Echter wordt het gezag in 
zijn aard niet door de inhoud van het contract bepaald, doch alleen in 
zijn geldigheid binnen zekere grenzen gebonden. 

Het ondernemersgezag berust niet op het eigendomsrecht van de kapi
taalverschaffer. De functies van ondernemer en kapitaalverschaffer moeten 
wel worden onderscheiden, ook al worden ze soms door één persoon be
kleed. Het is trouwens niet duidelijk hoe uit eigendom van kapitaal eigen
dom van een werkgemeenschap, of zelfs enige gezagsbevoegdheid over 
mensen zou kunnen voortvloeien. 

Werkstaking bevat een element van verzet tegen gezag. De ondernemer 
is wettig gezagsdrager in de onderneming, en tegen hem is de werkstaking 
zonder twijfel gericht. 

Toch mag een rechtmatige staking m.i. niet als revolutie worden gekwali
ficeerd. Revolutionair ressentiment tegen gezag i.n het algemeen speelt bij 
vele stakingen een rol. Maar een werkstaking, waarbij gerechtvaardigde 
verlangens inzake arbeidersbelangen in geding zijn, verzet zich niet tegen 
het ondernemersgezag als zodanig, betwist niet de wettigheid van dat gezag. 
Ze keert zich tegen een onrechtmatige wijze van uitoefening van het gezag. 
In feite beweert zij, dat de gezagsuitoefening de door de arbeidsovereen
komst gestelde grenzen overschrijdt, dat de ondernemer in zijn gewraakte 
handelen de bodem heeft verlaten waarop zijn gezag berust, dat hij m.a.w. 
onbevoegd is te handelen zoals hij deed. De werkstaking houdt in een 
beroep op de grenzen van het ondernemersgezag, zoals die in de ontstaans
grond daarvan (het contract) verankerd liggen. Uit de gezagsstructuur van 
de verbandsverhouding grijpt zij terug naar de sfeer waarin de arbeids
overeenkomst is tot stand gekomen, naar de vrije maatschapsverhouding 
als de bodem waarop de verbandsrelatie is gegroeid en waarin deze blijft 
wortelen. 

Velen, onder wie van ouds de christelijke vakbeweging in ons land, wil
len bij elke werkstaking de overeengekomen opzeggingstermijn in acht ge
nomen zien, en kwalificeren een staking waarbij dit niet geschiedt als 
contractbreuk. Dit laatste is ongetwijfeld formeel juist: niet verrichten van 
de bedongen arbeid gedurende de geldigheid van de overeenkomst is "wan
prestatie". Toch beoogt de werkstaking niet de beëindiging van de arbeids
overeenkomst door opzegging. Inachtneming van de voor zulke opzegging 
afgesproken termijn kan de staking dus niet in het normale wettelijke 
kader inpassen. 

De opzeggingstermijn moge formeel-juridisch bij een staking geen be
tekenis hebben, moreel heeft hij die wel. Evenzo moge elke staking zich 
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formeel als contractbreuk voordoen, aan de feitelijke stand van zaken doet 
deze benaming niet in alle gevallen recht. 

Juridisch is de figuur der werkstaking derhalve wat moeilijk thuis te 
brengen. Enerzijds doet zij denken aan de retentie uit het verbintenissen
recht: ze beantwoordt "wanprestatie" van de wederpartij met inhouding 
van de "tegenprestatie". Anderzijds vertoont zij enige overeenkomst met 
het "recht van opstand" tegen de overheid in zoverre, dat zij naar haar 
aard buiten de normale rechtsorde valt en, als eigen richting in een nood
toestand optredend, de ontoereikendheid van de positieve rechtsorde 
demonstreert. 

Werkstaking en openbare rechtsorde 

Haar effect ontleent de werkstaking vooral aan haar massaliteit. Deze 
maakt haar tot een gevaarlijk wapen, soms onberekenbaar in zijn uitwer
king, en kan haar al spoedig buiten de grenzen van het eigen terrein -
dat der arbeidsverhoudingen - en op het territoir van de "openbare orde" 
brengen. Een staking van enige omvang kan ver buiten de kring der direkt 
bij het conflict belang hebbenden schade berokkenen; zij kan zelfs een 
gehele samenleving min of meer ontwrichten, ook in andere dan econo
mische opzichten 2). 

Massaliteit is echter essentieel niet alleen voor het effect, maar reeds voor 
het bestaan van een staking. Kan de overheid dit wapen, even gevaarlijk als 
een privé-leger, in handen van de vakbeweging laten, zonder haar gezag 
en de openbare rechtsorde in de waagschaal te stellen? 

Een algeheel verbod van werkstaking zou de vrije vakbeweging onder de 
huidige verhoudingen in de wortel aantasten. Bovendien is de vraag te 
stellen - en meermalen ontkennend beantwoord 3) - of de overheid het 
stakingswapen, ontstaan onder het liberalistisch kapitalisme als enig ver
weermiddel der arbeiders tegen machtsmisbruik van werkgevers, aan deze 
arbeiders mag ontnemen alvore.ns zij hun een afdoende rechtsbescherming 
er voor in de plaats heeft gegeven. Is het ontstaan van het stakingsver
schijnsel niet vooral te wijten aan het te kort schieten der overheid in 
haar roeping, schild der zwakken te zijn? 

Evenwel kan de roeping tot handhaving der openbare rechtsorde de 
overheid nopen, een ongebonden gebruik van de vrijheid tot werkstaking 
te keren. Zij dient paal en perk te stellen aan alle gebruik van die vrijheid, 
dat onevenredige schade zou kunnen toebrengen aan nationale belangen, als 
bv. de burgerlijke rechtssfeer, vrijheid en veiligheid van onderdanen. Bij 
alle erkenning van het recht van werkstaking ten dienste van private be
langen, dient de overheid tegenover misbruik van dit recht de publieke 
rechtsorde in het nationale belang te handhaven. 

Als uitvloeisel van deze roeping stelt ons Wetboek van Strafrecht straf
baar werkstaking door schippers en schepelingen in de artikelen 390, 391 en 
394; en die door spoorwegpersoneel en door ambtenaren in de artikelen 
358bis, -ter en -quater. De laatstgenoemde artikelen zijn ingevoegd in 1903 

2) Vgl. de beschouwingen van Peter F. Drucker in zijn The new society, Londen, 
1951. 

3) Zie bv. A. J. C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903, Leiden, 1935, blz. 345. 
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naar aanleiding van de bekende spoorwegstakingen, en luiden als volgt: 
358bis. De ambtenaar of eenig in het openbaar spoorwegverkeer 

voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon, niet behoorend 
tot het personeel van een spoorweg waarop uitsluitend met beperkte 
snelheid wordt vervoerd, die, met het oogmerk om in de uitoefening 
van eenen openbaren dienst of in het openbaar spoorwegverkeer strem
ming te veroorzaken of te doen voortduren, nalaat of, op wettig ge
geven last, weigert werkzaamheden te verrichten, waartoe hij zich 
uitdrukkelijk of uit kracht van zijne dienstbetrekking heeft verbonden, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

358ter. Indien twee of meer personen ten gevolge van samen
spanning het misdrijf plegen in het vorig artikel omschreven, worden 
de schuldigen, zoomede de leiders of aanleggers der samenspanning, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

358quater. Indien het oogmerk, bij artikel 358bis omschreven, wordt 
bereikt, wordt gevangenisstraf opgelegd: 

in het geval van artikel 358bis van ten hoogste een jaar; 
in het geval van artikel 358ter van ten hoogste vier jaren. 

Motieven voor het stakingsverbod voor ambtenaren 

Het voor ambtenaren geldende verbod van werkstaking steunt op een in 
brede kring heersende rechtsovertuiging, maar wordt verschillend gefun
deerd. 

De wetgever van 1903 schijnt in hoofdzaak geleid door een motief dat, 
tot op zekere hoogte, een utiliteitsoverweging zou kunnen heten. "De 
ambtenaren zijn als het ware organen van het lichaam der gemeenschap 
en opdat het lichaam gezond en veerkrachtig blijve, is wel allereerst noodig, 
dat de organen hunne functiën naar behooren vervullen", aldus de memorie 
van toelichting. 

Ook de gelijkstelling met spoorwegpersoneel wijst in die richting. Het 
spoorwegpersoneel, dat de eerste aanleiding gaf tot de opneming van de 
geciteerde artikelen in het Wetboek van Strafrecht, was in particuliere 
dienst. De overheid, zo is de gedachtengang, kan niet dulden dat zo vitale 
voorwaarden voor het nationale welzijn als de openbare dienst en het 
spoorwegverkeer door private belangenstrijd zouden worden bedreigd. 

Artikel 358ter breidt de strafbaarheid dan ook uit tot de leiders of aan
leggers der samenspanning, die tot de staking leidt, ongeacht of deze zelf 
ambtenaar zijn. 

Voor de hand ligt een vergelijking met de strafbaarheid van staking door 
schepelingen (art. 391 i.v.m. 394 W.v.Sr.). Hier is voor de strafbaarheid 
zelfs geen oogmerk vereist, maar 10

• strijd met de verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst en ZO. gevaar, onder de gegeven omstandigheden uit 
de staking voortvloeiend, voor schip, opvarenden of lading. Aangezien de 
arbeidsovereenkomst van de schepeling ten minste duurt tot het einde van 
de reis, is een regelmatige staking met inachtneming van de opzeggings
termijn tijdens de reis onmogelijk en is voor zulke dienstweigering de wet
telijke kwalificatie "desertie" volkomen op haar plaats. 

In al deze gevallen beschermt de overheid haar onderdanen tegen werk-
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stakingen welker gevolgen niet anders dan volstrekt onevenredig kunnen 
zijn aan het belang der stakers, en die daarom bij voorbaat als onrecht
matig te herkennen zijn. 

Duidelijk is wel, dat in de overwegingen van de wetgever niet een be
paalde kijk op de relatie overheid-ambtenaar de hoofdrol heeft gespeeld 4), 
maar eerder de sleutelpositie, die ambtenaren en anderen innemen ten 
opzichte van gewichtige nationale belangen. 

In onze kring worden ter rechtvaardiging van het stakingsverbod voor 
ambtenaren vooral twee argumenten gehoord: 

a. de bijzondere hoogheid van het overheidsgezag, en 
b. het feit dat de ambtenaar tevens onderdaan is. 

Ad a: Overheidsgezag en ondernemersgezag 

Vele calvinisten schijnen niet geheel te zijn ontkomen aan de invloed van 
theorieën, welke het overheidsgezag van hoger orde dan elk ander mense
lijk gezag, en vooral daardoor tegenover andere gezagstypen gekenmerkt 
achten. Uit zulk een opvatting kan volgen, dat jegens de overheid een 
bijzondere soort van gehoorzaamheid verschuldigd is, die maar weinig ge
meen heeft met de gehoorzaamheidsplicht van bv. een arbeider in een par
ticuliere onderneming jegens zijn directie. Dit standpunt komt er in feite 
op neer, dat opstand tegen het ene gezag - dat der overheid - niet, maar 
tegen het andere - dat van de ondernemer - wel, althans eerder geoor
loofd zou zijn. 

Vooreerst echter is het de vraag, zoals hierboven reeds ter sprake is 
gekomen, in hoever het gezag van de ondernemer bij een werkstaking in 
geding is. In zover als deze staking uit dien hoofde geen opstand tegen 
gezag heten mag, kan de bijzondere aard van het overheidsgezag geen grond 
bieden om de ambtenaar het recht tot werkstaking te ontzeggen. 

Bovendien past de aangeduide opvatting wel in allerlei oudere en 
nieuwere speculaties, die de staat zien als de hoogste, meest volmaakte en 
alles omvattende gemeenschap, maar valt zij kwalijk te rijmen met het 
schriftuurlijke beginsel der "souvereiniteit in eigen kring", dat alle gezag, 
hoezeer naar zijn aard onderscheiden, als rechtstreeks door God verleende 
ambtsbevoegdheid erkent. Dit beginsel laat immers geen indeling in hoger 
en lager op de aangegeven wijze toe. 

Overigens zal duidelijk zijn, dat het gezag der overheid, van welke 
aard dit dan ook zij, slechts geldigheid bezit binnen de organisatie van het 
staatsverband ; volledige geldigheid alzo in de relatie tussen overheid en 
onderdaan, en meer beperkte ten aanzien van niet-onderdanen die zich op 
het territoir van de staat bevinden. Wie uitgaat van dit gezag bij de 
beantwoording van vragen aangaande de verhouding tussen overheid en 
ambtenaar, stelt zich blijkbaar op het standpunt dat deze verhouding is 
gefundeerd in de overheid-onderdaan-verhouding en vooral door de laatste 
wordt bepaald. 

4) In de memorie van antwoord lijkt even een bepaalde opvatting op dit punt 
aan het woord te komen, waar zij - tegen de socialistische relativering van de ge
hoorzaamheidsplicht der ambtenaren - stelt, dat de overheid een absoluut recht op 
gehoorzaamheid bezit, dat slechts wijkt wanneer haar wil in botsing komt met de 
wil van God (vgl. Rüter, a. w., blz. 450). 



70 MR. J. W. GENUIT 

Het genoemde argument blijkt m.a.w. ten nauwste verwant aan het 
volgende. 

Ad b: De ambtenaar als onderdaan 

De ambtenaar is aan de overheid gehoorzaamheid verschuldigd, zij oefent 
over hem gezag uit. Dit is onbetwistbaar, maar levert nog geen principieel 
verschil op met een werknemer in particuliere dienst. De vraag is, of dit 
gezag identiek is met het gezag dat de overheid over haar onderdanen 
heeft; of, anders gezegd, een ambtenaar de overheid moet gehoorzamen 
omdat hij haar onderdaan is. 

De zienswijze, die deze vraag bevestigend beantwoordt, zou uiteraard in 
haar consequenties moeten gelden voor alle categorieën van overheids
personeel. Indien het onderdaanschap de dienstverhouding beheerst en op 
die grond bij-V'oorbeeld staking verboden is, is er ten aanzien van dit verbod 
geen plaats voor differentiatie in verband met verscheidenheid in functie of 
soort van dienstverband. De schoonmaakster-op-arbeidsovereenkomst en 
de raadadviseur in vaste dienst, op gelijke wijze onderdaan, zouden zonder 
meer gelijkelijk onder het stakingsverbod vallen. Het is waard in dit ver
band te worden opgemerkt, dat de term ambtenaar in artikel 358bis W.v.Sr. 
een opzettelijke beperking aanbrengt in de kring van personen op wie de 
bepaling van toepassing is. Het oorspronkelijke ontwerp stelde die kring 
aanzienlijk ruimer 5). Trouwens, er valt noch aan de tekst, noch aan de 
parlementaire behandeling van de genoemde wetsbepaling enige aanwijzing 
te ontlenen, dat daarbij in de richting van het hier besproken argument zou 
zijn gedacht. Waar het Kuyper in deze voor alles te doen was om hand
having van het overheidsgezag, zou hij anders dit - in zekere zin voor de 
hand liggende - argument zeker hebben uitgebuit. 

In de regel kiest een overheid haar ambtenaren inderdaad uit de eigen 
onderdanen. Strikt noodzakelijk is dit niet. Een niet te verwaarlozen uit~ 
zondering vormt een aantal consulaire ambtenaren 6). 

Hoewel het ortderdaanschap overigens in de structuur der ambtenaars
verhouding zonder twijfel een rol meespeelt, meen ik dat hierin niet het 
funderende moment kan worden gevonden. 

Het karakter van de ambtenaarsverhouding 

De ambtenaar heeft zich vrijwillig beschikbaar gesteld om met een ambt 
te worden bekleed teneinde onder eigen bijzondere verantwoordelijkheid 
een deel van de taak der overheid uit te voeren. Zijn positie ten opzichte 
van de overheid als zijn opdrachtgeefster wordt m. i. vooral bepaald ener
zijds door de vrijwilligheid van zijn ambtsaanvaarding, anderzijds door 
de publiekrechtelijke overheidsfunctie welke hij dient. 

5) De voorgestelde aanhef van het artikel luidde: "De ambtenaar of eenig ander 
in eenigen openbaren dienst of eenig in het openbaar spoorwegverkeer voortdurend of 
tijdelijk werkzaam gesteld persoon ... " De door mij gecursiveerde woorden zijn naar 
aanleiding van het voorlopig verslag der Tweede Kamer geschrapt. 

6) Wie de ambtenaarsverhouding in het onderdaanschap gefundeerd acht, kan con
suls die niet onderdaan zijn onmogelijk als "echte" ambtenaren beschouwen. Gezien 
de typische overheidsbevoegdheden van deze functionarissen leidt dit standpunt toch 
wel tot moeilijkheden. 
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Het lijkt mij, met andere woorden, juister de ambtenaarsverhouding 
te zien als gefundeerd in een maatschapsverhouding, evenals de private 
arbeidsverhouding. 

Veel verder gaat de overeenstemming tussen overheidsdienst en parti
culiere dienst niet. Wel vinden beide hun ontstaansgrond in concreto in 
een overeenkomst, tot stand gekomen in een sfeer van vrije onderhandeling 
tussen rechtens gelijke partijen 7); maar zowel de aard van die overeen
komst als de structuur van de daaruit voortvloeiende dienstverhouding is 
in beide gevallen verschillend. 

De ambtenaar is verplicht alle werkzaamheden die hem, gelet op zijn 
persoon en omstandigheden, kunnen worden opgedragen, nauwgezet en 
ijverig te verrichten. Hij mag de uitvoering ervan niet laten afhangen 
van zijn oordeel over de juistheid van de opdracht uit beleidsoogpunt, 
omdat hij voor dat beleid niet verantwoordelijk is. In zover is het onder
scheid met een particuliere werknemer nog niet groot. Maar hij mag ook 
zijn dienstvervulling niet afhankelijk stellen van de mate waarin de over
heid haar verplichtingen jegens hem als ambtenaar nakomt. 

De particuliere werknemer, toegetreden tot een werkgemeenschap onder 
leiding van een ondernemer, is lid van een verband, welks bestemming 
direkt met zijn eigen belang als medelid verbonden is. Hij werkt in dat 
verband, tot op zekere hoogte, voor zijn boterham. Voor de realisering van 
de economische bestemming van het verband is hij mede verantwoordelijk: 
het is ook zijn zaak. Het particuliere bedrijf is een afgeronde eenheid; 
zijn kwalificatie, zijn economische zin, heeft een plaats binnen zijn organi
satie. 

Het overheidsapparaat, de werkgemeenschap der ambtenaren, ontvangt 
daarentegen zijn zin van elders: uit de structuur der staatsgemeenschap. 
De ambtenaar is als zodanig geen lid, maar dienaar van het staatsverband. 
Zijn positie is, eerder dan met die van een arbeider in een onderneming, 
te vergelijken met de arbeidsverhouding van bv. huispersoneel. Een dienst
meisje heeft eveneens een dienende taak ten opzichte van een verband 
- gezin - waarvan zij niet lid is. Ook haar relatie tot haar werkgever is 
niet als economisch te kwalificeren. De zin van haar arbeidsverhouding 
en arbeid wordt ontleend aan de structuur van het gezin waarvan de werk
gever het hoofd is. Een dienstmeisje kan dan ook, als het er op aan komt, 
niet staande houden dat zij "voor haar boterham" werkt. Zij werkt voor 
het welzijn van het gezin van haar werkgever. Haar loon is iets anders 
dan het loon van een industriearbeider. 

Zo ook werkt de ambtenaar niet in zijn eigen zaak, voor zijn eigen 
belang, maar voor de publieke zaak. De schakel daarmee is de verant
woordelijke gezagsdrager, bijvoorbeeld de minister. Vandaar een strikte 
hiërarchie, een beperking van persoonlijk initiatief, in het algemeen een 
uitgesproken onzelfstandige positie van de ambtenaar. Hij is zelfs niet 
vrij om zijn ambt neer te leggen. 

Een particuliere werknemer heeft zich in feite altijd verbonden "tot 
wederopzegging". Hij is bevoegd met inachtneming van een bepaalde ter-

7) De opvatting dat een sollicitatie naar een overheidshetrekking een soort request 
zou zijn - met haar consequenties hv. voor het zegelrecht - is dan ook terecht prak
tisch verdwenen. 
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mijn de relatie met zijn werkgever te verbreken, ontslag te nemen, wanneer 
het hem goeddunkt 8). Eenzijdige beëindiging van de dienstverhouding is 
voor de ambtenaar onmogelijk: hij moet van zijn ambt worden ontheven. 
Ook voor en ten opzichte van hem geldt een opzeggingstermijn, maar deze 
heeft een ander effect. Inachtneming van zulk een termijn kan geen dienst
weigering rechtvaardigen of zelfs verontschuldigen. 

De dienstvervulling door de ambtenaar is zelf een publiek belang ge
worden, waarvoor niet hij, maar de gezagsdrager verantwoordelijk is 
jegens de competente organen der publieke gemeenschap. Hetzelfde geldt 
van zijn "arbeidsvoorwaarden": dit zijn in het geheel geen voorwaarden, 
maar publiekrechtelijke regels die langs de politieke weg zijn vastgesteld, 
met als eerste doel de openbare dienst naar behoren te doen functioneren. 

Tussen de dienstverrichting van de ambtenaar en zijn salaris bestaat niet 
een direkte en eenvoudige band als kenmerkend is voor de meeste private 
arbeidsverhoudingen. De zin van zijn arbeid is niet van economische aard, 
zijn ambtsvervulling is zelfs in beginsel niet "op geld waardeerbaar". 
Een ondernemer kan - althans theoretisch - uit zijn boekhouding be
rekenen hoeveel elke arbeider aan het inkomen van de onderneming heeft 
bijgedragen. Verder kan hij pogen uit die berekening een loonsysteem af 
te leiden dat ieder doet ontvangen naar evenredigheid van wat hij met zijn 
arbeid heeft "verdiend" 9). 

Iets dergelijks is ten aanzien van de ambtenaar ondenkbaar. Deze "ver
dient" zijn salaris niet in economische zin, langs boekhoudkundige weg is 
de waarde van zijn werk niet te benaderen. Derhalve is ook geen verge
lijking mogelijk tussen zijn arbeids-"prestatie" en de - wél economische 
- "tegenprestatie", zijn salaris. Op zulk een vergelijking, immers op het 
aannemen van onevenredigheid tussen prestatie en contraprestatie, berust 
in de regel een werkstaking. Aan een staking van ambtenaren ontbreekt 
deze grondslag altijd. 

De termen prestatie en tegenprestatie zijn zoëven tussen aanhalings
tekens gezet, omdat ze op de ambtelijke dienstverhouding niet passen. Ook 
juridisch verschilt deze verhouding van andere arbeidsverhoudingen, door
dat zij niet van privaatrechtelijk karakter is. De ambtenaar staat tot de 
overheid niet in een "do-ut-des" -relatie 10), zoals in een private arbeids
verhouding tot op zekere hoogte wel aanwezig is. In die zin is in de 
ambtenaarsverhouding dan ook geen sprake van prestatie en contrapresta
tie, en evenmin van wanprestatie. Elke gedachte aan iets als een retentie
recht is hier dientengevolge buiten de orde. 

Categorieën van overheUispersoneel 
In ons land doet het probleem in concreto zich vooral voor in deze 

vorm: zijn de (potentiële) stakers in het geval in kwestie als ambtenaren 
te beschouwen; is het stakingsverbod op hen van toepassing, of behoort 
het dat te zijn? 

8) Behoudens uiteraard de "tijdelijke noodmaatregel", belichaamd in het taaie Buiten
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945. 

9) Zo'n beloningsstelsel, hoewel in de lijn van sommige gangbare opvattingen, zou 
onrechtvaardig zijn: het doet slechts volledjg recht aan het loon-als-kostenfactor, 
en houdt geen rekening met het feit, dat het loon ook buiten de boekhouding en buiten 
de onderneming een reële grootheid is, met veel meer dan louter economische be
tekenis. 

10) "Ik geef (u) opdat u (mij) geeft". 
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Deze vraagstelling berust op onderscheiding tussen de begrippen "over
heidspersoneel" en "ambtenaren". Niet van ieder die in dienst is van de 
overheid staat vast dat hij ambtenaar kan worden genoemd. 

Het Wetboek van Strafrecht geeft geen definitie van het begrip ambte;' 
naar. Elders doet de wetgever dat wel, onder meer in de Ambtenarenwet 
1929, in daarop gebaseerde rechtstoestandsregelingen, in de Pensioenwet 
1922. We vinden naast onderscheidingen tussen verschillende soorten amb
tenaren (als bijvoorbeeld ambtenaren in vaste dienst tegenover ambtenaren 
in tijdelijke dienst) ook onderscheidingen, binnen het overheidspersoneel, 
tussen ambtenaren en niet-ambtenaren (met name "arbeidscontractanten"). 
De bedoelde wettelijke definities dekken elkaar niet volkomen. Reeds dit 
beperkt hun bruikbaarheid. Belangrijker is, dat zij noch bedoeld noch 
geschikt zijn om als algemene norm te gelden voor al dan niet wetenschap
pelijk taalgebruik. Zulke definities beogen slechts in een eenvoudige for
mule de werkingssfeer te omschrijven van de wet waarin zij voorkomen, 
en hangen dus geheel af van hetgeen de wetgever met die bepaalde wet 
heeft willen regelen. Buiten het kader van de wet waarvan ze deel uit
maakt, heeft zo'n definitie geen enkele betekenis. Dit geldt ook voor de 
rechtspositieregelingen. Bij het vaststellen van de bepalingen, de rechten 
en verplichtingen van het overheidspersoneel jegens de overheid betref
fende, en bij de onderscheiding in dat verband tussen verschillende groepen, 
speelt meer dan een motief een rol; maar zeker niet dat van scherpe 
theoretische analyse van de innerlijke structuur der ambtelijke verhoudin
gen en functies. Wetgeven is geen theoretische bezigheid 11). 

Bovendien is het niet alleen de wetgever die bepaalt op welke concrete 
personen een rechtspositieregeling van toepassing zal zijn. Ook de be
stuursinstantie, het "bevoegde gezag", dat de regeling uitvoert, doet aan 
die bepaling mee. De (rest van) vrijheid die de lagere publiekrechtelijke 
lichamen bij de regeling van de rechtspositie van hun personeel genieten, 
brengt mee dat zij niet alle dezelfde gedragslijn volgen bij de keuze bij
voorbeeld tussen ambtelijk dienstverband en burgerrechtelijk arbeidscon
tract; zij kunnen ook hun gedragslijn in deze wijzigen. Zo kan een 
ministeriële circulaire tot gevolg hebben, dat bij vele openbare lichamen 
aan een groot aantal "arbeidscontractanten", zonder wijziging in functie of 
rang, een aanstelling in ambtelijke dienst wordt verleend, zodat zij van dat 
ogenblik af onder de werking van de Ambtenarenwet 1929 vallen. 

Duidelijk is dat noch de formele regeling der rechtspositie, noch welke 
wettelijke definitie ook een bruikbaar criterium kan bieden voor de gelding 
van het stakingsverbod. 

De literatuur kent nog ettelijke andere onderscheidingen in het over
heidspersoneel. Ik laat die ter zijde, en volsta met een poging het terrein 
te verkennen aan de hand van enige betrekkelijk willekeurige oriëntatie
punten. Uiteraard is er wel systeem in deze willekeur. De oriëntatiepunten 
zijn gekozen op grond van de overtuiging, dat de voor ons probleem - en 
voor een aantal andere - meest zinvolle onderscheiding in het overheids
personeel samenhangt met een onderscheiding in de overheidswerkzaam
heden, derhalve functioneel gericht is. 

11) Hiermee is niet gezegd dat een uit theoretische onderscheiding gewonnen inzicht 
in de verhoudingen niet een belangrijke invloed op de inhoud van een wettelijke rege
ling zou kunnen hebben. 



74 MR. J. W. GENUIT 

Zo kan worden gesteld, dat er verschil bestaat in de respectieve verhou-
dingen tot de overheid van bijvoorbeeld: 

a. een inspecteur der belastingen, 
b. een dienstplichtig soldaat, 
c. een schoonmaakster van een gerechtsgebouw, 
d. een directeur van een gemeentelijk energiebedrijf, en 
e. een chauffeur bij zo'n bedrijf. 
Deze allen behoren tot het personeel der overheid, maar zij dienen 

haar op verschillende wijze, en in verschillende relatie. 
De drie eerstgenoemden werken mee aan taken die typisch publiek

rechtelijk zijn; taken die, wil er van een staat sprake zijn, naar haar aard 
door niemand anders dan door de overheid in die staat kunnen worden 
vervuld. In de wijze waarop deze drie aan de vervulling van die taken 
deelnemen, is er verschil. De inspecteur der belastingen is onmiskenbaar 
drager van een ambt, dat wil zeggen dat hij onder eigen verantwoordelijk
heid een stuk regeertaak uitoefent. De beide anderen (b en c) zijn geen 
ambtsdragers, maar zijn slechts belast met de uitvoering van bepaalde 
voorgeschreven werkzaamheden. Overigens staan hun beider werkzaam
heden weer in onderscheiden relatie tot de overheidstaak : de soldaat werkt 
direkt aan de defensie mee, door hem treedt de overheid zelf op tegen een 
eventuele vijand; de schoonmaakster verricht een hulpdienst, die niet 
typisch is voor de overheidssfeer en daarin, hoezeer onmisbaar, slechts bij
komstige betekenis heeft. 

De onder d en e genoemden zijn betrokken bij een activiteit, die naar 
haar innerlijke aard niet publiekrechtelijk, maar economisch te kwalificeren 
is. Het exploiteren van een bedrijf behoort even duidelijk niet tot de 
eigenlijke, typische taak van de overheid als landsverdediging, rechtspleging 
en belastingheffing daar wél onder vallen. Om bepaalde redenen heeft de 
overheid zich op dit, haar van huis uit vreemde, terrein begeven. Deze 
redenen liggen uiteraard - als het goed is - weer wel op haar eigen 
terrein: zij zijn ontleend aan een specifiek publiek belang, dat als zodanig 
aan de zorg der overheid is toevertrouwd, en vergt dat zij haar publieke 
rechtsgezag daarin doet gelden. Aan dit bepaalde belang wordt de econo
mische ondernemingsfunctie van het bedrijf ondergeschikt gemaakt. 

Zo is de rechtsgrond voor de exploitatie van een bedrijf door de over
heid te zien als het knooppunt van de publieke overheidsfunctie en de 
private ondernemingsfunctie. Dit knooppunt weerspiegelt zich in de struc
tuur van zo'n bedrijf, met name in de positie van de leiding. De directeur 
is enerzijds de ondernemer, die als verantwoordelijk cultuurvormer het 
bedrijf naar zijn economisch juiste ontplooiing heeft te leiden. Maar ander
zijds is hij tevens de ambtenaar, die de publiekrechtelijke binding van de 
ondernemingsfunctie tot haar recht moet laten komen, dus mede verant
woordelijk is voor het specifieke openbare belang, ten dienste waarvan 
het bedrijf bestaat 12). . 

Het verschil tussen ambtelijk-verantwoordelijk en uitvoerend personeel, 
dat in de typische overheidsdienst reeds aanwezig bleek, is bij het over
heidsbedrijf in nog sterker mate aanwijsbaar. De directeur hiervan is zeker 

12): Deze stand van zaken brengt bv. mee een beperking in de mogelijkheid van 
delegatie van bevoegdheden door de directie, en in die van "medezeggenschap" van het 
personeel. 
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ambtenaar, aangezien hij een overheidsfunctie onder eigen verantwoorde
lijkheid vervult. De chauffeur en ander uitvoerend personeel daarentegen 
missen niet slechts ambtelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid (even
als de schoonmaakster van zoëven), maar hun werk is ook ver verwijderd 
van de eigen functie der overheid; zo ver, dat de innerlijke economische 
kwalificatie ervan overheerst en de publiekrechtelijke binding als extern, 
ja als een vreemd element kan worden ervaren 13). 

In hoever spelen onderscheidingen als hierboven aangeduid nu een rol 
in de beoordeling van het recht tot werkstaking? 

Geldingsgebied van het stakingsverbod 

Voor de "echte" ambtenaar, die door de overheid met een ambt is be
kleed om in haar naam en onder eigen bijzondere verantwoordelijkheid 
een bepaalde overheid staak te verrichten, geldt een verbod van werkstaking 
met disciplinaire en strafrechtelijke sancties. Zoals in het voorgaande is 
gebleken, is dit verbod noodzakelijk en gerechtvaardigd, daar het recht
streeks uit de structuur van het ambtenaarschap voortvloeit. Hieronder 
vallen dus onmiskenbaar de hierboven onder a en d genoemde functio
narIssen. 

Te minder kan van een recht tot staken sprake zijn ten aanzien van 
degene, die een typische overheidsfunctie uitoefent, maar daarbij geen 
ambtelijke verantwoordelijkheid draagt, zoals de soldaat. Hoewel hij geen 
ambtenaar is, wordt zijn desertie terecht zwaar gestraft. 

Zowel voor de ambtenaar in de hier bedoelde materiële zin als voor de 
soldaat geldt dat het functioneren - en, als het er op aan komt, het voort
bestaan - van de staat op hun functioneren berust. Het leger vormt, met 
de politie, de voor de overheid typische wapenrnachtsorganisatie, zonder 
welke zij aan vervulling van haar publieke rechtstaak niet kan toekomen; 
de organisatie van het overige ambtenarencorps stelt haar tot de vervulling 
van die taak daadwerkelijk in staat. Met de paraatheid en betrouwbaarheid 
van deze twee, machtsapparaat en bestuursapparaat, staat en valt de over
heid en daarmee de georganiseerde staatsgemeenschap. Alleen uit liefde 
voor revolutie en anarchie kan een stakingsrecht voor deze centrale groepen 
van overheidspersoneel principieel worden bepleit. 

Op een geheel ander vlak ontmoeten we vervolgens nog andere groepen 
van personen in dienst der overheid, vertegenwoordigd door de onder 
c en e ten tonele gevoerde schoonmaakster en chauffeur. Zij zijn zeker 
geen ambtenaren in materiële zin. De hulpdiensten, die zij verrichten ten 
behoeve van enige taak der overheid, dragen "op zichzelf" ook geen pu
bliekrechtelijk karakter. Al komen deze gevallen in zover overeen, toch 
kunnen ze nog niet op één lijn worden gesteld. 

Wie, zonder zelf met een ambt bekleed te zijn, in dienst der overheid is 
om door het verrichten van bepaalde diensten behulpzaam te zijn bij de 
vervulling van haar eigen ambtelijke taak, ziet zich daarmee toch wel in 
een nauwe relatie tot die taak gesteld. Weliswaar draagt die relatie het 

13) Een werkelijk geheel externe binding aan de overheidsfunctie kent bv. een 
bedrijf dat krachtens een c<mcessie werkt. 
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karakter van volstrekt onzelfstandig dienen, maar ze is direkt. Naast de 
genoemde schoonmaakster staan in een relatie van deze aard grote aan
tallen administratieve en andere hulpkrachten, die allen - zonder ooit 
eigenlijk overheidswerk te verrichten - de organisatie van het overheids
apparaat mede in stand en in gang houden. 

Als de ambtenaren, om een versleten beeld te gebruiken, het raderwerk 
van de regeermachine zijn, dan vormen deze hulpkrachten de smeerolie: 
onmisbare bijzaak. Hun functie is, evenals die der ambtenaren, een zaak 
van publiek belang; ze maakt het ambtelijke werk mede mogelijk en is 
daardoor een integrerend element in het geheel der overheids-, dus der 
staatsorganisatie. Hiermee is voor deze categorie overheidsdienaren onze 
vraag in feite beantwoord. Naarmate het hier gestelde voor hen geldt, is 
staking door hen ontoelaatbaar. 

Met opzet spreek ik van "naarmate", aangezien het bovenstaande niet 
in ieder geval even onmiskenbaar en in dezelfde omvang van toepassing zal 
zijn. Onze schoonmaakster is ook daarom als voorbeeld gekozen, omdat 
haar functie in dit verband al heel spoedig tot twijfel aanleiding kan geven. 
Is zij zó onmisbaar voor de goede voortgang der ambtelijke werkzaam
heden, dat een staking van haar en haar collega's de publieke zaak in 
gevaar zou brengen? De beantwoording van deze vraag is in het concrete 
geval uiteraard aan de rechter. Maar zo dikwijls als het antwoord hierop 
bevestigend zou uitvallen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, 
zou m. i. het stakingsverbod voor haar in volle omvang behoren te gelden. 

Het valt te betwijfelen of de Nederlandse strafrechter V'oor een inter
pretatie van het begrip "ambtenaar" in deze zin te vinden zou. zijn. Het 
criterium dat de Hoge Raad in 1934 14

) voor het strafrechtelijk ambtenaars
begrip heeft gegeven: "beslissend is ... of er was een aanstelling door 
het openbaar gezag tot werkzaamheden vallende binnen den kring van een 
tak van staatszorg", laat daartoe naar ik meen wel ruimte. Mits men niet, 
zoals al te gebruikelijk is, magische betekenis toekent aan de term "aan
stelling", als zou zij de praegnante uitdrukking zijn van de hoogheid en 
het publiekrechtelijk karakter van het overheidsambt en van de afstraling 
daarvan op de ambtenaar, die aan haar zijn bijzondere "status" zou ont
lenen. Niet het feit dat er een aanstelling is, onderscheidt de ambtenaars
verhouding van andere dienstverhoudingen ; wel is de aanstelling van ver
schillende aard naar gelang van het karakter van het werkverband en van 
de functie waarin wordt aangesteld. 

Staking door personeel dat in dienst der overheid hulpdiensten ver
richt ten behoeve van de uitvoering van haar typische eigen taken, dient 
dus strafbaar te zijn zodra die taakuitvoering door de staking gevaar zou 
lopen; anders gezegd, zodra de staking niet een "kennelijk ondeugdelijk 
middel" is voor het opzet, dat ingevolge artikel 358bis moet worden be
wezen, "stremming te veroorzaken in de uitoefening van een openbare 
dienst". De Nederlandse strafwet laat voor deze opvatting ruimte. Dat 
zij de rechter in deze richting dwingt, kan echter niet worden gezegd 15). 

14) 5 november 1934, N. J. 1935 blz. 337. 
15) Vgl. W. P. Berghuis, Het rechtskarakter der ambtenaarsverhoudinu, Amsterdam, 

1937, blz. 151. Het criterium van de Hoge Raad zou, door de nadruk op de vaak 
misverstane "aanstelling", kunnen leiden tot een te nauwe aansluiting bij de Ambte
narenwet 1929 en daarmee de interpretatie o. m. van de artikelen 358bis e. v. W. v. Sr. 
op verkeerd spoor kunnen brengen. 
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Het laatst te bespreken voorbeeld (e) heeft betrekking op een categorie 
personeel welke, eveneens zonder met een ambt bekleed te zijn, werkzaam
heden verricht die behoren tot een aan de overheid niet structureel eigen, 
voor haar niet typische, taak. Zoals reeds gezegd, is de band aan de publieke 
zaak hier niet rechtstreeks: die band loopt over de rechtsgrond waarop 
de vervulling van deze taak door de overheid berust. Normaliter komt 
zulk een rechtsgrond hierop neer, dat in de gegeven historische situatie 
de taak in kwestie van zodanig publiek belang is dat de behartiging ervan 
in particuliere handen niet veilig is; dat het erbij betrokken publieke 
belang slechts door voortdurende en direkte leiding van overheidswege 
voldoende tot zijn recht kan komen; dat, met andere woorden, dit publieke 
belang princpieel dient te prevaleren boven alle in aanmerking komende 
private belangen. Bijvoorbeeld ook boven de belangen van het met de uit
voering van die taak belaste personeel. 

Een werkstaking door het personeel van een openbaar energiebedrijf 
brengt de vervulling van de functie van dat bedrijf in onmiddellijk gevaar. 
Die functie is de energievoorziening, door de overheid tot openbaar belang 
gestempeld. Dit concrete openbare belang zelf wordt derhalve door staking 
geschaad. Het gevaar dat een staking voor de functie van het bedrijf op
levert is wellicht groter dan bijvoorbeeld een aanvechtbare tarievenpolitiek 
of speculatieve investeringen zouden veroorzaken. 

Wie dan ook de rechtsgrond van het overheidsoptreden op zulk een 
gebied ernstig neemt, moet aan het daartoe werkzame personeel het recht 
tot werkstaking ontzeggen. Geen overheid mag dulden dat een activiteit, 
die zij terwille van de publieke gerechtigheid aan zich heeft getrokken, 
teneinde de ongestoorde voortgang ervan in het openbare belang te ver
zekeren, terwille van private belangen toch zou worden gestoord. 

Het Amsterdamse trampersoneel was dus, toen het in 1955 de dienst 
staakte, naar mijn mening strafbaar ~6), en behoorde dit ook te zijn. Het 
personeel van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij 
zou in hetzelfde geval niet strafbaar zijn, evenmin als dat van een der 
"dochtermaatschappijen" van de Nederlandse Spoorwegen, die streekver
voer verzorgen. Deze bedrijven missen de bescherming van artikel 358bis 
W. v. Sr. De tram is in Den Haag niet minder "openbare dienst" dan in 
Amsterdam; maar trampersoneel is geen spoorwegpersoneel en het Haagse 
trampersoneel is niet in overheidsdienst, dus in geen geval ambtenaar. De 
H. T. M. is een privaatrechtelijke onderneming. Dat de overheid (een deel 
van) de aandelen in een naamloze vennootschap in handen heeft, verandert 
aan de interne structuur van het bedrijf in beginsel niets. In de bedrijfs
voering kán in zo'n geval blijken dat het bedrijf onder indirekte leiding 
staat van het publieke recht, dat het dienstbaar is aan een bepaald open
baar belang. In dat belang ligt dan ook waarschijnlijk tegelijk een rechts
grond gereed voor een verbod van werkstaking. 

Indien zulk een rechtsgrond aanwezig is, zoals hierboven is aangetoond, 
bij één lokaal openbaar vervoerbedrijf (Amsterdam), dan vermoedelijk 
bij andere (Den Haag enz.) evenzeer. De rechtsvorm van het bedrijf doet 
in zover niets ter zake. In onze strafwet valt dan een leemte te consta-

~6) Blijkens een artikel in De Telegraaf van 4 april 1955 achtte de Leidse hoogleraar 
in het strafrecht prof. mr. J. M. van Bemme1en dit dubieus. 
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teren 17), door de wetgever van 1903 overigens uitdrukkelijk gewild - zij 
bet mogelijk op heden ten dage niet meer geldende gronden 18). 

Mocht daarentegen geen rechtsgrond voor een verbod van staking bij 
de H. T. M. zijn te vinden, dan valt dit moeilijk te handhaven ten aanzien 
van de Amsterdamse gemeentetram. Dan zou het personeel van de laatste 
de dupe zijn van een te ruime redactie van de wet. 

De keus in dit alternatief is van politieke aard. Dat wil zeggen dat het 
politieke beginsel, geen juridische theorie in deze de richting wijst. Het 
schijnt mij niet dubieus dat van antirevolutionair standpunt de hier ver
dedigde eerste conclusie voor de hand ligt. 

Intussen zijn er gevallen waarin twijfel mogelijk is of hetgeen te dezen 
"normaliter" geldt, ook daar van toepassing is. 

Die twijfel kan reeds rijzen ten aanzien van overheidsinstellingen waar
van men kan zeggen, dat wel een zeker publiek belang is gemoeid met 
haar bestaan, maar niet zozeer met haar ononderbroken functioneren. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen gelden van een gemeentelijk museum van oud
heden. In het ongunstigste geval zou een sta:king, uitbrekend onder de 
portiers en zaalwachters van zo'n instelling, tot een tijdelijke sluiting van 
het museum kunnen noodzaken, die waarschijnlijk weinig schade aan welke 
belangen ook zou toebrengen. Mocht echter ten tijde van de staking 
juist een belangrijke tentoonstelling in het museum worden gehouden of 
voorbereid, dan kan de zaak al weer anders liggen. 

Men kan zich bij instellingen als hier bedoeld misschien reeds afvragen 
of een voldoende rechtsgrond voor rechtstreeks overheidsbeheer aantoon
baar is. 

Het sterkst evenwel zal de twijfel zich doen gelden met betrekking tot 
door de overheid geëxploiteerde bedrijven die geen monopolistische of 
zelfs monopoloïde positie innemen 19). 

In zulk een geval moet zich de twijfel vooral richten op de deugdelijk
heid, C.q. aanwezigheid van de rechtsgrond voor de overheidsexploitatie. 
Voorzover weer geen specifiek openbaar belang betrokken is bij het onge
stoord functioneren van zulk een bedrijf, bestaat m. i. voor een publiek
rechtelijk stakingsverbod geen grond. Zulks te minder wanneer geen 
publiek belang het bestaan van het bedrijf in deze vorm zou eisen. 

Hoewel het vorenstaande geen afgeronde analyse van ons vraagstuk ver
mocht of ook bedoelde te geven, lijkt het niet te gedurfd, in dit stadium 
van de verkenningstocht tenminste deze voorlopige conclusie te formuleren: 

Niet in de organisatorische verhouding van de overheidsdienaar tot de 
overheid, maar in zijn functionele relatie tot de overheidstaak, of nog 
liever: tot het publieke belang dat de overheid op haar wijze dient, moet 
de rechtvaardigingsgrond worden gezocht voor een tot hem te richten 
verbod van werkstaking. 

De overheid dient in het belang der natie te allen tijde op haar ambte
lijke apparaat te kunnen vertrouwen. Consolidatie van haar macht is haar 

17) Of misschien een vingerwijzing dat de bedrijfsvorm van de H. T. M. minder 
gelukkig is gekozen. 

18) Zie Rüter, a. w., blz. 375. 
19) Een geval van deze aard schijnt mij bv. aanwezig in de gemeente Groningen, 

waar een landbouwbedrijf bestaat, dat wordt beheerd als een zuiver gemeentelijk be
drijf op de voet van artikel 252 der gemeentewet. 
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eerste taak; die macht is immers absolute voorwaarde om haar rechtstaak 
ten behoeve van het openbare belang te kunnen behartigen. Deze zienswijze 
houdt tegelijk een begrenzing in van de bevoegdheid der overheid tot be
vestiging en tot gebruik vaar haar macht. 

De bevoegdheid ook van de overheid is, als alle menselijke bevoegdheid, 
een ambtelijke. Dat wil zeggen dat ze is gegeven, en wel met het oog op 
haar specifieke taak. De overheid kan haar bevoegdheid slechts recht
matig uitoefenen binnen de grenzen van en in positieve gerichtheid op die 
taak. De reeds eerder aangehaalde memorie van antwoord wij st op het 
bestaan van deze begrenzing van het overheidsgezag in de bekende alge
mene zin: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen; wanneer 
de wil der overheid in botsing komt met de wil van God, mag (moet) de 
ambtenaar gehoorzaamheid weigeren. Even bekend en erkend als de ge
citeerde woorden uit Hand. 5 : 29 is het feit, dat over hun draagwijdte 
in concrete gevallen zelden eenstemmigheid wordt bereikt 20). 

Er is een grens aan de verantwoordelijkheid van de ambtenaar voor de 
richting van het regeringsbeleid, dat hij helpt uitvoeren. Anderzijds is er 
een grens aan hetgeen de overheid haar ambtenaren mag opdragen. Het 
is dezelfde grens, van verschillende kant benaderd; haar juiste plaats is 
moeilijk vast te stellen. Noch gemeenplaatsen, noch pogingen tot casuïs
tiek kunnen ons hierbij veel verder brengen. Alleen inzicht in de huidige 
politische werkelijkheid en in de goddelijke normen die voor haar gelden, 
benevens voortdurend waakzame beproeving van de geesten die in haar 
werken, kan het kritieke moment doen herkennen waarin de grens wordt 
bereikt. 

Wanneer de overheid zich met haar wapens in dienst zou stellen van 
groepsbelangen in plaats van de publieke gerechtigheid te dienen, zou iedere 
ambtenaar zich daartegen behoren te verzetten. Juist de trouw aan het 
overheidsgezag zou in zulk een situatie moeten leiden tot ongehoorzaam
heid aan een "overheid" die zelf rebelleert tegen de Oorsprong en de zin 
van haar eigen ambt. 

Het probleem van het "recht van opstand" vormt dus tenslotte ook een 
facet van het besproken onderwerp. Met de aanduiding ervan moge ik hier 
volstaan. Toch is het niet slechts volledigheidshalve vermeld. Misschien is 
het zelfs de belangrijkste kant van de zaak, in elk geval schijnt het mij 
meer actueel dan overeenkomt met de aandacht die het pleegt te ge
nieten 21). Opnieuw de aandacht voor deze actualiteit te vragen vormt niet 
in de laatste plaats de strekking van deze bijdrage. 

* 

20) Getuige bijvoorbeeld de discussie in het dagblad Trouw, oktober 1952/januari 
1953, tussen prof. dr. ]. P. A. Mekkes en dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot. 

21.) Behalve de in de vorige noot genoemde discussie is hier van belang prof. 
Mekkes' artikel De officierseed in A.R. Staatkunde van november 1947, waarin deze 
kwestie voor een bepaalde categorie "ambtenaren" scherp is gesteld. 
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Het debat tussen Regering en volksvertegenwoordiging over de beste
dingsbeperking is, nu we ons tot het schrijven van dit tweemaandelijkse 
binnenlandse overzicht zetten, zojuist achter de rug. Het zal nog een 
staartje krijgen in de behandeling door de, Tweede Kamer van de land~ 
bouwbegroting, maar ook deze behandeling zal tot het verleden behoren, 
wanneer het nummer van ons maandblad waarvoor dit overzicht bestemd 
is van de persen van Kok te Kampen gekomen is. 

Dan zullen Regering en Kamer ook volop weten, wat zij aan elkaar 
hebben. Eigenlijk weten zij dit nu al na de behandeling van de bestedings
nota. In die behandeling is het karakter van "het staartje" ook wel zowat 
aangegeven. Dat is met name gebeurd, toen de minister van Landbouw, 
merkwaardigerwijze, ook van een staartje ging spreken, zij het ook van 
een staartje in andere zin. Van zijn staartje zei de minister, dat hij bereid 
was het af te kappen. Stellig een wat pijnlijke operatie, waarvan de pijn
lijkheid, naar het zo scheen, door de partijgenoten van de minister nog 
wat scherper werd gevoeld dan door de bewindsman zelf. 

Maar hiermee zitten we al midden in het onderwerp zelf. Het was 
begonnen met de nota inzake de bestedingsbeperking. Beter gezegd: het 
begin lag uiteraard nog vóór de nota. Het lag in de omstandigheden waarin 
de nota haar ontstaansgrond gevonden had: door een complex van redenen 
een teveel aan bestedingen, alleen te corrigeren door een inperking van de 
bestedingen. 

Een complex van redenen, van elk op zichzelf niet onredelijke beslis
singen en verschijnselen, die echter, samengevoegd, in staat bleken onze 
monetaire positie tamelijk labiel te maken. 

De nota zocht de oplossing over een breed vlak. Overheid, bedrijfsleven 
en particuliere staatsburger: zij allen zouden hun deel aan de beperking 
hebben te leveren. Het viel al dadelijk op, dat de overheid zichzelf alleen 
in de bestedingsbeperking nogal beperkingen had opgelegd. Een deel van 
hetgeen zij aan zelfbeperking in het uitzicht stelde (verlaging of afschaffing 
van subsidies) kwam bovendien nog als een extra last op de schouder van 
de duldzame burger te liggen. 

De nota heeft nogal wat kritiek uitgelokt. Men zei, dat ze te laat was 
gekomen, en inderdaad had de Regering haar al geruime tijd geleden 
aangekondigd. Men noemde haar onduidelijk en onoverzichtelijk en alweer 
had de kritiek het bij het juiste eind. Men stelde, dat de verdeling van de 
lasten niet altijd even billijk was en dat de overheid zichzelf teveel buiten 
schot hield. Een verhoging van de melkprijs met maar even tien cent 
per liter achtte men te ingrijpend en in beginsel zelfs fnuikend voor de 
politiek van prijsstabilisatie, door de regering voorgestaan. Men had sterke 
bedenkingen tegen de blokkeringen van 50 miljoen van het totale bedrag 
van 300 miljoen, dat de Regering voor de landbouw wilde bestemmen. 

Met dit laatste zitten we al midden in de landbouwpolitiek. Want de 
nota van de Regering droeg ook daarom een merkwaardig karakter, 

• r 
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omdat ze zowel handelde over de bestedingsbeperking in eigenlijke zin 
als over de hulp, die naar nagenoeg algemeen inzicht aan de landbouw 
behoort te worden geboden. 

Twee onderling onderscheidene onderwerpen, beide van belang, werden 
zo door de Regering in één nota samengevat. Van de landbouw kwam in 
de nota overigens nog alleen de inkomenszijde aan de orde, en bijvoorbeeld 
niet de structuurzijde. Vandaar dat bij deze nota de behandeling van de 
landbouwproblematiek nog slechts onvolledig kon zijn en alles wachtte op 
de behandeling van de landbouwbegroting. Dat is dan een van de staartjes, 
waarop we boven doelden. 

Het andere staartje hing toch ook wel met de landbouwstructuur samen. 
Want in de eerste plaats wenste de Regering een in het uitzicht gesteld 
bedrag van 50 miljoen te blokkeren. Dat was voor velen al een niet 
sympathieke gedachte. De gedachte werd intussen zelfs duidelijk anti
pathiek, doordat de socialistische minister van Landbouw deze blokkering 
mede wilde benutten als instrument in een politiek van sanering. De 
minister bleek namelijk een geleidelijke opheffing van kleine landbouw
bedrijven voor te staan. Dat zou dus een staartje van de blokkering 
moeten worden. 

Welnu, de minister heeft zijn blokkering er alleen door kunnen krijgen 
door haar volledig los te maken van al zijn saneringsdenkbeelden. De 
blokkering wordt een zaak apart en de sanering wordt een zaak apart 
en ook over deze laatste zaak apart zal nog wel een woordje vallen. Het 
was de verdienste van de motie van ons Kamerlid Biewenga, dat zij de 
minister dwong tot een retireren zover als de Kamer wenselijk achtte; 
en dat was een heel eind, zozeer zelfs dat de minister gewaagde van het 
afkappen van de staart en dat zijn socialistische partijgenoten deze operatie 
als zeer pijnlijk beschouwden. 

Een andere motie waartoe de nota van de Regering aanleiding had 
gegeven, had betrekking op een door de Regering reeds toegegeven ver
laging van de voorgenomen melkprijsverhoging. Die voorgenomen melk
prijsverhoging bedroeg, zagen we, zelfs tien cent per liter. Dat heeft 
begrijpelijk verzet opgeroepen. De kosten van levensonderhoud kwamen 
op deze manier wel onder uitzonderlijke druk te staan, en dat, terwijl 
deze kosten niet ongelimiteerd mochten stijgen, zouden van de zijde der 
vakorganisaties niet ook nieuwe loonverlangens verwacht moeten worden. 

De Regering is toen in het eerste deel van het debat gekomen met de 
concessie, dat de verhoging van de melkprij s beperkt zou worden tot zes 
cent, onder voorwaarde echter, dat de kosten hiervan (60 miljoen) door 
belastingverhoging ;;-:ouden worden opgebracht. Opnieuw dus: niet in de 
sfeer van de overheid. 

Voor een aantal Kamerleden was dit reden, aan de Kamer een motie 
voor te leggen, de motie-Janssen, waarin van de Regering werd verlangd, 
dat zij deze 60 miljoen zou vinden door bezuiniging in eigen werkzaam
heden. 

Evenals de motie-Biewenga heeft de Regering deze motie-Janssen op 
deze wijze geformuleerd, onaanvaardbaar verklaard. Ze werd voor haar 
eerst aanvaardbaar, toen daarin als wijziging was aangebracht, dat de 
Regering de opbrengst van dit bedrag "allereerst" in de overheidssfeer 
zou gaan zoeken. Maar ook als zodanig betekende het een belangrijke 
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richtlijn van de Kamer voor de Regering. Omgekeerd kon de Regering 
in de motie een advies aan de Kamer zien, zich van haar kant in haar 
verlangens jegens de overheid te matigen. Langs beide wegen kan het 
dus leiden tot een matiging in de staatsapparatuur. 

Dit was dan, in enkele grove trekken, de behandeling van deze materie 
in de Kamer. Even scheen er wat spanning in de lucht te zitten, in het 
bijzonder toen van achter de regeringstafel tot tweemaal toe tegen een 
motie het onaanvaardbaar weerklonk. Maar insiders meenden reeds te 
mogen verwachten, dat het zou uitlopen op een vernieuwd evenwicht in 
de verhoudingen tussen Regering en volksvertegenwoordiging. 

Na de jongste, zeer lange kabinetsformatie zendt men het kabinet niet 
snel naar huis. Typerend was, dat gedurende een zeer lang deel van de 
beraadslagingen de fractieleiders zelf zich van elke interventie of duide
lijke positiekeuze onthielden. De fractieleider van de V.V.D. maakte op 
deze regel een uitzondering, maar hij wist, mede belast door een bepaald 
politiek verleden (oprichter mede van de P.v.d.A.), aan zijn oppositie 
weinig fundament te geven; een zekere vlotheid in stijl kon het ontbreken 
van dat fundament niet genoegzaam maskeren. Uiteindelijk, bij het 
bepalen van de stem, kwamen nog enkele fractieleiders achter de 
katheder. ' 

Bestedingsbeperking en landbouwpolitiek: dit waren wel twee hoofd
moten van het politieke beweeg uit deze maanden. De landbouw wist wel 
met klem zijn wensen naar voren te brengen en heel ons volk deelgenoot 
te ma:ken van de overtuiging, dat het bij een gezonde landbouwstand alleen 
maar gebaat kan zijn en dat er voor het ogenblik onder de landbouw tal 
van gerechtvaardigde wensen en verlangens leven. 

De landbouw moge dan in ontwikkeling naar sommiger oordeel wat 
achter zijn gebleven, dit geldt zeker niet voor de wijze waarop hij zijn 
wensen weet te formuleren en ook uit te dragen. Het Landbouwschap ont
plooit een opmerkelijke activiteit. De landbouworganisaties beschikken 
over een voortreffelijke braintrust. De behartiging van de landbouwbe
langen in de Kamers is in goede handen. En speciale vermelding verdient 
een massale bijeenkomst, door duizenden boeren op - het zij geheel ten 
overvloede gezegd - uiterst waardige wijze gehouden en voortreffelijk 
geleid door onze Chr. van den Heuvel, die in de periode van ons verslag 
de leeftijd van 70 jaar mocht bereiken en nog niets van zijn strijdbaarheid 
en van zijn gez~)llde redelijkheid heeft ingeboet. 

Het spreekt vanzelf, dat door vrijwel al deze onderwerpen ook heen
speelt de dwingende noodzaak onzer loon- en prijspolitiek, een politiek 
die, zoals bekend, gericht is op de thans wel heel onmisbare stabilisatie. 
Onze minister Zijlstra verdedigt deze politiek met al zijn kracht en met 
al zijn talent. Het valt niet te ontkennen, dat hier en daar het prijsbeeld 
onder een zekere druk komt te staan. Maar dit is voor een deel ook in 
de verwachtingen opgenomen en wij zien geen reden tot algemene be
zorgdheid, wèl tot algemene zorgzaamheid, zorgvuldigheid en ingetogen
heid. Op de volkskracht komt het aan en zo er in de nota van de Regering 
over de bestedingsbeperking iets werd gemist, dan was het - het Kamer
lid Hazenbosch wees daarop - een appèl op het volk als zodanig. Hazen
bosch ook was het, die in het debat de onder Colijn gevoerde politiek op 
knappe en vaardige wijze in bescherming nam tegen de wel zeer licht-
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vaardige kritiek, een zienswijze waarbij minister Zijlstra zich gaarne bleek 
aan te sluiten. 

Na deze - altijd nog te korte - uitwijding over deze twee belangrijke 
onderwerpen nu in nog korter bestek iets over enkele andere zaken. 

Wij vermelden dan, dat de Sociaal-Economische Raad een belangrijk 
advies publiceerde over de verzorging van weduwen en wezen, evenals 
de huidige oudedagsvoorziening gehouden in de geest van een volks
verzekering. Het valt toe te juichen, dat we het in deze, anders dan zo 
lange tijd bij de ouderdomsvoorziening het geval geweest is, kennelijk niet 
behoeven te stellen met een tijdelijke noodregeling. Maar deze vreugde kan 
alleen bestendigd worden, wanneer de wettelijke regeling niet langer dan 
strikt nodig is, op zich laat wachten. 

Niet altijd even aangename reactie lokte uit de benoeming van Eind
hovens burgemeester tot burgemeester van Den Haag. Er werd druk 
gesproken over verhoudingen binnen de ministerraad, maar het was duide
lijk, dat dit alles een uitsluitend speculatief karakter moest dragen. De 
besprekingen in de ministerraad zijn nu eenmaal geheim; alleen de be
sluiten worden openbaar gemaakt. In dit geval resulteerde het besluit in 
deze benoeming. 

Wel bij uitstek speculatief waren deze reacties, toen zij uiting gaven 
aan de veronderstelling, dat als het ware als beloning van a. r. steun aan 
de Haagse burgemeestersbenoeming, nu een a.r. man commissaris van de 
Koningin in Gelderland zou worden. Het bleken ijdele veronderstellingen. 
Er kwam wel een commissarisbenoeming voor Gelderland af, maar de 
benoemde bleek partijloos en in het algemeen de denkwereld van het libe
ralisme te zijn toegedaan. 

Hoe het zij, gecontenteerd waren verscheidenen, toen alsnog de be
noeming afkwam van een minister van Overzeese Gebiedsdelen. Bij de 
nieuwe bewindsman ook een nieuwe naam voor het departement, dat voor
taan heet departement van Zaken Overzee. Van a. r. kant was bij de 
kabinetsformatie de noodzakelijkheid niet ingezien, voor de zaken overzee 
een afzonderlijk departement te handhaven. Maar een halszaak kon het 
niet zijn. Het ging alleen niet aan, dat toen juist onder deze omstandig
heden uitgerekend aan een a.r. man de portefeuille van Overzeese Gebieds
delen werd aangeboden. Tegen handhaving van de post zelf, te meer riu 
ook in de West aanvankelijk bestaande bedenkingen bleken te zijn ver
dwenen, behoefde thans geen bezwaar te bestaan. En nu, naar verwach
ting en als waardig opvolger van de betreurde minister Kernkamp, in 
c.h. kring in de heer Helders een bekwaam man gevonden kon worden, 
kon dat door de protestanten alleen maar worden aanvaard als óók een 
altijd welkome versterking van het protestantse element in de ministerraad. 

Er is in deze maanden ook zo het een en ander van doen geweest 
rondom de dusgenaamde voetbalpool. Aan de dag kwam, dat bij de kabi
netsformatie van de zijde der a.r. ministers enkele duidelijke verlangens 
naar voren waren gebracht, die voor hen golden als een voorwaarde bij 
het aanvaarden van hun hoge post. 

Vermelding verdient, dat ook het moderamen van de synode der N eder
landse Hervormde Kerk zich in niet mis te verstane bewoordingen tegen 
de voetbalpool uitsprak. Het zag, mede door andere verschijnselen, ook 
door de voetbalpool de christelijke levensstijl in gevaar gebracht, een 
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levensstijl waarop christelijk Nederland inderdaad scherp acht moet geven 
en die, mits gehandhaafd, een niet te verwaarlozen verrijking kan be
tekenen van het leven zelf. 

* 

BOEKBESPREKING 

w. F. DE GAAY FORTMAN, Architectonische critiek. Frag
menten uit de sociaal-politieke geschriften van Dr. A. 
K uyper. J. H Paris, Amsterdam, 1956. Verschenen in 
de serie: Ons sociaal erfdeel, onder redactie van prof. 
dr. P. J. Bouman en prof. dr. R. van Dijk. 

"Architectonische critiek" is de titel, die De Gaay Fortman aan zijn 
bloemlezing uit Kuypers sociaal-politieke geschriften heeft meegegeven. 
Het is een uitdrukking van Kuyper zelf uit diens openingsrede voor het 
sociaal congres van 1891, waarvan zij in zekere zin de kern vormt. En 
omdat deze rede de meest synthetische samenvatting is van diens visie 
op het sociale vraagstuk, kan men zonder bezwaar deze titel geven aan een 
boek, dat bedoelt een inleiding te zijn tot Kuypers gedachtenwereld met 
betrekking tot het sociale vraagstuk als zodanig. En zal deze bloemlezing 
passen bij de titel, dan zal daaraan derhalve de architectonische critiek terug 
te vinden moeten zijn. Het komt mij voor, dat De Gaay Fortman wat dat 
betreft een gelukkige keuze heeft gedaan. Vanzelfsprekend is in extenso 
opgenomen de zo even genoemde openingsrede Het sociale vraagstuk en 
de christelijke religie, waarin Kuyper tegen een brede achtergrond zijn 
visie op het sociale vraagstuk heeft weergegeven en in grote trekken de 
wegen ter oplossing aangewezen. Ook is volledig afgedrukt Souvereiniteit 
in eigen kring. Natuurlijk kan de leer der s. i. e. k. hier niet gemist worden, 
want zij is als het ware Kuypers grondwet ook ",oor het maatschappelijk 
leven, maar of deze rede volledig had moeten worden opgenomen, daarover 
kan getwist worden, want slechts een zeer klein gedeelte heeft betrekking 
op het sociale vraagstuk in de zin, waarin dit door de schrijver in dit 
boekje is genomen. Als derde algemeen geschrift ,naast deze beide kan 
beschouwd worden de inleiding tot de uit het Duits vertaalde brochure 
De arbeiderskwestie en de kerk, waarin gesteld wordt, dat de sociale 
vraag een levensvraag is, welker oplossing afhankelijk is van de visie, die 
men heeft op de mens. 

Om een indruk te krijgen van Kuypers visie op het sociale vraagstuk 
kunnen de genoemde geschriften zeer goed dienen. Behalve deze heeft 
De Gaay Fortman fragmenten opgenomen uit geschriften, waarin Kuyper 
concrete vorm heeft gegeven aan zijn gedachten op dit gebied. Dat daar
bij de keuze gevallen is op die fragmenten, waarin Kuyper zich heeft uit
gelaten over de wettelijke regeling van de arbeid en over bedrijfsorganisatie 
was enerzijds te verwachten, daar De Gaay Fortman een deskundige is 
op het terrein van de arbeid en arbeidsvraagstukken, is anderzijds geheel 
verantwoord, daar hetgeen Kuyper hierover heeft geschreven een belang
rijk facet is van het sociale erfdeel, dat ons uit zijn geestelijke 
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nalatenschap is geworden. De bundel besluit met een gedeelte uit de 
deputaten rede Wat nu? van 1918, waarin Kuyper als eerste taak voor 
de toekomst stelde "het zetten van het sociale arbeidsvraagstuk in het 
juiste en in het complete verband met onze Antirevolutionaire politiek." 

Dat De Gaay Fortman de fragmenten heeft overgezet in de thans 
gangbare spelling is niet overeenkomstig het voorschrift voor de uitgave 
van teksten: een zo letterlijk mogelijke weergave. Maar ook al zou men, 
om een generatie, die de z.g. oude spelling niet meer heeft geleerd, ter wille 
te zijn, het oil'baar achten de teksten over te brengen in de nieuwste 
spelling, dan zou in elk geval, juist omdat het geschriften van Kuyper zijn, 
de buiging-n gehandhaafd hebben moeten worden. En zeker hadden voor 
Kuypers stijl typerende woorden als wijl en haar niet door moderne 
aequivalenten vervangen mogen worden. 

De fragmenten worden voorafgegaan door een inleiding, die niet meer 
wil zijn dan dat, zodat, gezien ook het ontbreken van een afgeronde 
monografie over Kuypers opvattingen en optreden met betrekking tot het 
sociale vraagstuk, een brede en dieper gaande studie dringend nodig blijft. 
Voor zover het sociale vraagstuk als zodanig betreffende bevat deze inlei
ding uiteraard allerlei, dat onder ons reeds bekend was. De schrijver heeft 
echter ook op enkele minder opgevallen facetten in Kuypers gedachten
wereld in deze de aandacht gevestigd. Zo heeft hij er goed aan gedaan na
drukkelijk te wijzen op Kuypers gevoel voor een juiste verbinding tussen 
beginsel en feit: steeds trachtte hij het beginsel concrete vorm te geven 
en had hij een open oog voor differentiatie in de toepassing van beginselen 
in verband met het zich wijzigen der omstandigheden. Wat dit laatste 
betreft had De Gaay Fortman nog ter illustratie kunnen wijzen op een uit
lating van Kuyper in een Kamerredevoering van 1874: de antirevolutionair 
meent niet met een beroep op enige tekst uit de Bijbel de leefregels voor 
staat en maatschappij te kunnen vaststellen; integendeel, hij is van oordeel, 
dat hij voortdurend rekening dient te houden met de resultaten der weten
schap en met de wijzigingen die verscheidenheid van land aan een tijd 
vereist. M. a. w. a.r. (sociale) politiek is geen schablone, maar vraagt 
voortdurend nieuwe vormgeving; zij vraagt ook voortgaande bezinning en 
discussie, die haar voor verstarring moeten behoeden. 

Het is jammer, dat De Gaay Fortman zijn opmerkingen ter zake 
besloten heeft met te wijzen op Kuypers pastorale bezorgdheid, welke 
zijn denken over en zijn bemoeiingen met het sociale vraagstuk deed 
worden tot een o.nderdeel in zijn streven naar kerstening en herkerstening. 
Wanneer Kuyper zich in 1871 voor het eerst in geschrifte gaat bemoeien 
met het sociale vraagstuk, dan doet hij dit juist van uit de pastorale 
bewogenheid. Daarom was het beter geweest, indien De Gaay Fortman 
het uitgangspunt voor zijn beschouwingen had gekozen in de inleiding tot 
dit geschrift. Door daar te beginnen en van daar uit verder de chrono
logische lijn te volgen was wellicht het gedeelte der inleiding, dat gewijd 
is aan Kuyper en het sociale vraagstuk, meer een eenheid geworden dan 
het nu is. 

De Gaay Fortman heeft - en dit is uiteraard zijn goed recht, 
terwijl het ook wel overeenkomstig de opzet dezer serie zal zijn - het 
sociale erfdeel voornamelijk betrokken op wat men de sociale kwestie in 
engere zin zou kunnen noemen. Maar de sociale betekenis van Kuypers 
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vruchtbare leven is veel ruimer. Het slot van de inleiding doet dit trouwens 
ook uitkomen: er wordt daar geconstateerd, dat ten aanzien van de 
universele betekenis van het evangelie de 1ge eeuwse Kuyper tot in de 
tweede helft der 20e eeuw actueel blijft. Dit is juist, maar daaruit vloeit 
dan ook voort, dat tot een goed verstaan van Kuypers sociale nalaten
schap zijn visie op de cultuur, zijn leer der gemene gratie evenals die der 
souvereiniteit in eigen kri.ng mede in de beschouwingen zullen moeten 
worden betrokken. De Gaay Fortman getuigt van Kuypers visie op het 
sociale vraagstuk, dat het een brede visie was; men zou ook kunnen 
zeggen: een totale visie. Een bloemlezing als de hier besprokene met de 
daarop afgestemde inleiding, waarbij de uitwerking van Kuypers ge
dachten in deze is toegespitst op de economisch-sociale problematiek 
verschraalt in zekere zin enigermate de cultuur-historische betekenis van 
zijn arbeid voor het Nederlandse volksleven op het terrein van het sociale 
leven, dat ik ruimer zie dan dat der dusgenaamde sociale kwestie. Het 
laatste is een onderdeel van het eerste, maar mij dunkt, dat het in Kuypers 
opvatting ten opzichte daarvan ook een dienende functie vervult. 

Intussen kunnen we verheugd zijn, dat De Gaay Fortman zich heeft 
gezet tot de samenstelling van dit deeltje van Ons sociaal erfdeel en daarop 
een inleiding heeft geschreven, die tot verdere bestudering prikkelt niet al
leen, maar daarvoor ook allerlei suggesties en ideeën aan de hand doet. Zo 
b.v. waar hij wijst op de kloof tussen theorie en practijk, die hier en daar in 
het optreden van Kuyper is te bespeuren, op zijn opvatting ten aanzien van 
de standen, zijn optreden bij de spoorwegstaking, zijn bejegening van 
Talma. De Gaay Fortman kan deze en andere zaken slechts aanduiden; 
er hier iets dieper op in te gaan is verleidelijk, maar zou de grenzen, aan 
een bespreking gesteld, te buiten gaan. 

Tot slot een opmerking met betrekking tot de aangehaalde litteratuur: 
op blz. 11 had nog vermeld kunnen worden de studie van A. A. van Ruler, 
Kuypers idee eener Christelijke cultuur, z. j. PROF. DR. W. J. WIERINGA 

H. J. BONDA ec. drs., Volkskracht door zelfwerkzaamheid 
en Overheidszorg. N.V. Gebr. Zomer en Keunings 
Uitgeversmaatschappij. 1955. 155 blz. 

Dit is een merkwaardig boek. Het is ook een interessant boek, dat de 
moeite waard is om gelezen en overdacht te worden. De schrijver behoort 
niet tot het ras der droge vakgeleerden; tot hen, die knappe theoretische 
verhandelingen kunnen schrijven over belangwekkende economische pro
blemen. Hij is een in4ustrieel; een ondernemer, die het economisch han
delen en zijn problemen in de eerste plaats uit de praktijk van het be
drijfsleven heeft leren kennen. De ervaringen van zijn dagelijks werk leid
den tot de theoretische studie. De afschrikwekkende problematiek van de 
crisis der jaren dertig met zijn grote werkloosheid bracht hem er name
lijk toe, nog op latere leeftijd economie te gaan studeren. Die diepe 
belangstelling voor de economische problemen van onze tijd is ook de 
aanleiding geweest tot het schrijven van het onderhavige boek. Daarmede 
streeft hij echter tegelijkertijd nog een ander doel na. Het staat namelijk 
voor hem vast, dat de economische problemen met behulp van de theorie 
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alleen niet zijn op te lossen, doch dat zij daartoe ook vanuit de christelijke 
levens- en wereldbeschouwing dienen te worden bestudeerd. Dit is des te 
meer noodzakelijk, daar er in christelijke kring over de oplossing van deze 
problemen nog maar bitter weinig eenstemmigheid heerst. Om die reden 
wil hij met dit geschrift tegelijkertijd een bijdrage tot de gedachten
wisseling hierover leveren. 

Gegeven deze doelstellingen is het niet verwonderlijk, dat in dit boek 
een groot aantal, nogal gevarieerde, problemen aan de orde wordt gesteld. 
Onderwerpen als overheidszorg en conjunctuur, overheidsbeheer of par
ticulier beheer van de produktiemiddelen, winstdeling, medezeggenschap 
en bezitsvorming worden gevolgd door uiteenzettingen over de zelfwerk
zaamheid, de naamloze vennootschap, rechten en plichten. Terwijl tenslotte 
nog een beschouwing wordt gegeven over enkele onderwijsvraagstukken. 
Hierbij maakt de schrijver zich er niet gemakkelijk van af. Telkens pro
beert hij tot de kern door te dringen, doch geeft hij tegelijkertijd de 
wegen aan waarlangs men naar zijn mening tot een ook uit christelijk 
standpunt verantwoorde oplossing kan komen. Het aantrekkelijke van zijn 
betoogtrant is, dat deze ook voor hen die niet economisch geschoold zijn 
is te begrijpen. Met veel wat hij schrijft kan men volmondig instemmen. 
Met name betreft dit zijn uiteenzettingen over overheidszorg en conjunc
tuur, evenals zijn opvattingen over overheidsbeheer of particulier beheer 
van de produktiemiddelen. Ook in de overige hoofdstukken is veel, dat 
onderschreven kan worden. Dit neemt echter niet weg, dat er op enkele 
punten toch wel aanleiding is, met de schrijver van mening te verschillen. 
De veelheid der aangesneden problemen is echter te groot dan dat zij hier 
alle uitvoerig besproken zouden kunnen worden. Daarom moet ik volstaan 
met een enkele kanttekening. 

Zo vraagt de schrijver zich af, of de hoge belastingen na de oorlog wel 
gerechtvaardigd zijn geweest omdat de staat daarmede niet alleen op vrij 
grote schaal schulden heeft kunnen aflossen, doch tegelijkertijd in ruime 
mate zou hebben geïnvesteerd. Dit laatste acht hij namelijk een politiek 
van koude socialisatie der besparingen, die hij ongewenst vindt. Deze 
opvatting berust naar mijn mening op een misverstand. De door hem ge
noemde, aan publikaties van het c.P.B. ontleende, bedragen der netto
investeringen in de jaren 1948 t/m 1951 ten bedrage van ca f 200 mln. 
per jaar kunnen immers moeilijk als bewijs voor zijn opvatting worden 
aangevoerd. Deze bedragen zijn allerminst uitzonderlijk hoog, indien men 
bedenkt dat de totale investeringen toen ruim f 3 mld. en de totale 
belastingontvangsten ongeveer f 6 mld. bedroegen. Bovendie.n hebben deze 
bedragen betrekking op de investeringen van Rijk, provincies en gemeenten 
tezamen in wegen, bruggen, kanalen e.d., d. w. z. allerlei investerings
activiteiten die tot de normale taak van de overheid behoren. 

De bezware.n van· de schrijver ten aanzien van de winstdeling door de 
arbeiders kan ik maar ten dele onderschrijven. Ik zie bijv. niet goed in 
wat voor risico's een arbeider bij een winstdelingssysteem zou lopen, 
wanneer er een jaar eens geen· winst is te verdelen. De winstdeling is im
mers voor de werknemer niet meer dan een extraatje aan het eind van het 
boekjaar, dat meestal niet meer dan 1 of 2 weken extra loon betekent 
boven zijn gewone loon. Deze bezwaren zouden er wel zijn, indien het 
loon van de werknemers uitsluitend uit de overwinst zou worden betaald. 
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Alleen dan zou de vergelijking met de kapitaalverschaffers, zoals de schrij
ver die trekt, op gaan. Ongetwijfeld is door velen de betekenis van de 
winstdeling sterk overdreven. Dit neemt niet weg, dat zij - hoewel niet 
elk bedrijf er zich toe leent - binnen het raam van andere sociale voor
zieningen toch een zekere rol kan spelen. Het is dan ook slechts één van 
de middelen om van de onderneming een gemeenschap te maken en waar
van men, al naar gelang de omstandigheden dit nuttig en wenselijk doen 
zijn, gebruik kan maken. 

Evenmin kan ik instemmen met zijn opvatting, dat men de arbeider 
uitsluitend medezeggenschap in sociale kwesties zou moeten geven. Er 
zijn ook zekere zaken op het economisch terrein, zoals bijv. opheffing of 
verplaatsing van het bedrijf, waar vanwege hun uitzonderlijk groot be
lang voor de werknemers medezeggenschap van de arbeiders op zijn plaats 
zou zijn. Uiteraard dient men daarbij met de nodige voorzichtigheid te 
werk te gaan. De vele moeilijkheden en bezwaren, die zich hierbij voor
doen, worden door de schrijver dan ook terecht naar voren gebracht. 
Maar het gaat mij te ver, daaruit te concluderen, dat de medezeggenschap 
ten aanzien van economische kwesties daarom uit den boze zou zijn. De 
oplossing van de schrijver, namelijk dat economische medezeggenschap 
alleen mogelijk is door de arbeiders uit hun spaar- en pensioengelden 
aandelen te laten kopen, wekt wel enige verbazing, gezien dat hij enkele 
bladzijden daarvoor heeft betoogd, dat de arbeiders economisch te zwak 
zijn om het financiële risico van de onderneming te kunnen dragen. 

In het hoofdstuk over de naamloze vennootschap wordt een betoog 
geleverd over de noodzaak, de positie van de aandeelhouders te verstevigen. 
Veel daarvan kan ik onderschrijven. Dit neemt niet weg dat ik meen, dat 
een van zijn uitgangspunten, namelijk dat de hoogste macht in de n.v. 
juridisch gezien bij de algemene vergadering van aandeelhouders zou be
rusten, niet juist is. Zowel prof. Van der Grinten als prof. Houwing zijn 
de mening toegedaan, dat dit niet het geval is, doch dat er juridisch slechts 
van een verdeling van macht tussen het bestuur en de aandeelhoudersver
gadering sprake is. 

Tenslotte wordt in een aanhangsel puntsgewijze uiteengezet waarom het 
voor het internationale handels- en betalingsverkeer nuttig zou zijn over te 
gaan tot de instelling van goederendeviezen. Dit is een bekende kwestie. 
Prof. Goudriaan is hiervoor eveneens reeds sinds vele jaren als pleitbe
zorger opgetreden. In 1953 heeft een speciale commissie van de Verenigde 
Naties onder zijn voorzitterschap deze zaak opnieuw bestudeerd. Deze 
commissie kon ten aanzien van dit probleem niet tot een eenstemmige 
conclusie komen. Tot nog toe is hier dan ook nimmer iets van praktische 
betekenis uit voortgekomen. Het wil mij voorkomen, dat, hoewel er theo
retisch zekere voordelen aan verbonden zijn, de praktische bezwaren zo
danig zijn dat het betwijfeld moet worden of voorstellen van deze aard veel 
levensvatbaarheid zullen hebben. 

Deze kritische kanttekeningen doen echter niets af aan mijn waardering 
voor dit boek. Het is ongetwijfeld een waardevolle bijdrage tot het kritisch 
denken in christelijke kring over de economische problemen van vandaag. 
Aan een ieder, wie deze problemen belang inboezemen, zij het daarom ter 
lezing aanbevolen. 

F. W. DIRKER 
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R. HAGOORT, De Christelijk-Sociale Beweging. Chr. Nat. 
Bibliotheek, Franeker, 1956. 

Hagoort heeft onder dezelfde titel in 1933 uitgegeven een "beknopt 
overzicht van inrichting, beginselen en historie der christelijke organisatie 
van patroons en arbeiders". Dit werk heeft in onze kring uitnemende dien
sten bewezen en was reeds voor de oorlog uitverkocht. De schrijver 
weigert de uitgave 1956 een tweede druk te noemen. De opzet is volgens 
hem geheel gewijzigd. In 1933 moest Hagoort zijn werk beginnen met 
de opmerking, dat wij in de christelijk-sociale beweging twee delen kun
nen onderscheiden, n.l. de arbeidersgroep en de patroonsgroep, terwijl de 
uitgave 1956 kan starten met de woorden: "één beweging", daarmee 
doelend op het Convent der christelijk-sociale organisaties, waarin chris
telijke werkgevers, boeren, middenstanders en arbeiders eendrachtig sa
menwerken. Een verheugende tegenstelling! Wie zou zich .niet verblijden 
over de groei van het Convent, als het ware het tastbare bewijs van de 
these, dat het christelijk beginsel de belangentegenstellingen kan overwin
nen en verschillend geaarde sociale groeperingen onder de vaan van één 
beginsel kan samenbrengen. Of echter dat Convent reeds kwalitatief en 
kwantitatief zo invloedrijk is als de heer Hagoort in dit begin van zijn 
boek suggereert? In elk geval heeft dit de opzet van Hagoorts boek niet 
wezenlijk veranderd. 

De indeling van de acht hoofdstukken is ongeveer gelijk gebleven. De 
geschiedenis tot 1933 is er vrijwel ongewijzigd in overgenomen; op die 
oudere geschiedenis blijft de nadruk gevestigd, de historie der laatste jaren 
is een uitvoerige aanvulling. 

Wat is het karakter van Hagoorts boek? Zou ik dit werk moeten ty
peren, dan zou ik het noemen een uitwendige geschiedenis. Het is een 
opsomming van personen, organisaties en programma's, een verzameling 
van nuttige gegevens, een beknopt overzicht. Zulke gegevens vind je bijna 
nooit bij elkaar. Dat is Hagoorts kracht! Niemand als hij beschikt over 
zo'n kennis van de christelijke vakbeweging. Wat voor een geduld en 
liefde achter de verzameling van deze gegevens schuilt, laat zich nauwelijks 
bevroeden. Een aanbeveling behoeft dit werk dus niet. De ontvangst van 
de "eerste druk" is trouwens een klinkend bewijs geweest van zijn nut en 
het zal met deze uitgave wel precies eender gaan. Het blijft echter een 
uitwendige geschiedenis, met alleen over enkele punten - met name wat 
de oudere geschiedenis betreft - een uiteenzetting van de ontwikkeling 
der ideeën. 

Naast Hagoorts werk wachten wij op een "Ideengeschichte" van de 
christelijke vakbeweging; de geschiedenis van haar problemen, de wor
steling om de grote vraagstukken, de beschrijving van de botsing der 
meningen, de ontmoeting der stromingen in eigen kring, het contact met 
de stromingen van buiten. 

Hagoort doet dit, zoals wij reeds zeiden, een enkele maal, vooral als hij 
de grondslag van de christelijke vakbeweging bespreekt. Ook de door
braak komt wel aan de orde, hoe zou het anders kunnen, maar toch: de 
opzet is niet een geschiedenis der geestesstromingen; men ziet niet voor 
zich de worsteling in en om de organisaties met betrekking tot de vraag
stukken van het moderne organisatie-wezen. Misschien is het daarvoor nog 
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te vroeg. Met name sedert 1933, de datum van de "eerste druk", zijn er 
veel problemen opgedoken en toegespitst; voor het schetsen daarvan zou 
diepgaande studie moeten worden gemaakt, waarbij o.m. ter sprake zouden 
komen het vraagstuk der verhouding tussen leiding en leden, het massifi
catieprobleem in de vakvereniging, de kaderscholing, het stakingsrecht 
(het streven naar duurzame bedrijfsvrede), de positie van de bejaarde.n, de 
achtergronden van de bedrijfstaksgewijze organisatie, de verhouding der 
vrije organisaties tot de p.b.o. (o.m. de discussie tussen Dooyeweerd en 
het CN.V.), de ontwikkeling en positie der vakbeweging in verband met 
de loo,n- en prijsbeheersing, de taak van de vakbestuurders bij de uit
voering der sociale verzekering in de bedrijfsorganisatie, bij de vakop
leiding, bij de bedrijfsrechtspraak, in S.E.R. en Stichting van de Arbeid. 
Behandeld zou dan ook kunnen worden de ontwikkeling van de denkbeel
den over de medezeggenschap in de onderneming (0. m. rapport Okma en 
rapport Chr. Werkgevers). 

Dit is dus geen kritiek op het boek van Hagoort. Hagoorts boek heeft 
zijn eigen karakter en eigen verdienste. Maar het vraagt om een twee
lingbroeder, een "Ideengeschichte" der christelijke vakbeweging. Laten 
we dankbaar zijn, dat de ene helft van de tweeling er al is. 

PROF. MR. P. BORST 

Ds. J. M. SPIER, Filosofie van de onbekende God, een 
kritische schets van het denken van Karl Jaspers, 
J. H. Kok, Kampen, 1956. 

Met genoegen willen wij de aandacht vestigen op dit 179 blz. tellend 
boekwerkje over het denken van Karl Jaspers. Het is de schrijver ge
lukt de hoofdlijnen van de rijke gedachteninhoud van de existentiefilosoof 
op heldere en beknopte wijze samen te vatten. Het is heden ten dage zeer 
raadzaam van de gedachtenwereld van deze denker kennis te nemen. De 
invloed van Jaspers strekt zich tot ver buiten de grenzen van Duitsland 
uit: verschillende uitgaven van zijn boeken zijn in tien tale.n vertaald 
o. m. in het Portugees, Grieks en Japans. Ook in Nederland is zijn in
vloed op theologisch en politiek terrein merkbaar. Het verzet tegen be
ginselen, belijdenissen en dogmata is b.v. tot op zekere hoogte terug te 
leiden tot de existentiefilosofische vooronderstellingen van Jaspers' dy
namische waarheidsbeschouwing. 

Voorts heeft Jaspers zich - na Kierkegaard - wel het meest van 
de existentialistische denkers met de christelijke religie bezig gehouden. 
Vooral in de laatste jaren heeft hij zich over zijn verhouding tot kerk 
en christendom duidelijk uitgesproken. Hij bestrijdt in het bijzonder 
het belijdeniskarakter van de kerk. 

Omgekeerd zijn er, hoewel zijn denken uit een humanistische wortel 
voortkomt, toch invloeden van het christelijk geloof in zijn denken aan 
te wijzen, zoals overigens bij iedere westeuropese denker. Jaspers be
strijdt ieder dogma, maar zijn denken zit vol filosofische dogmata, van 
waaruit hij zijn filosofie opbouwt. Theologische termen als bekering, 
wedergeboorte enz. worden door hem overgenomen maar tevens uitge
hold en geseculariseerd. 
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De onbeperkte geestelijke tolerantie, waarop dit denken uitloopt -
het is van belang niet wat men gelooft, maar dat men gelooft -, oefent 
een gevaarlijke zuigkracht uit op hen, die niet voor de absolute autori
teit van het Woord Gods hebben leren buigen. 

Zo zijn verschillende aspecten te noemen, die ons uitnodigen van dit 
denken op kritische wijze kennis te nemen. Jaspers' denken is boeiend, 
bewogen, uitdagend, tolerant en... gevaarlijk. 

Ds. Spier heeft een goede en verantwoorde inleiding geschreven, 
waarmee ik mij in het algemeen kan verenigen. Naast de overzichten 
van de belangrijkste punten in Jaspers' filosofie geeft hij ook beoor
delingen van Karl Barth en Nederlandse schrijvers. Hij eindigt met een 
positieve waardering en een kritisch besluit. Al zou ik bepaalde punten 
wat anders formuleren, ik kan mij met de kritiek wel verenigen. 

Mijn hoofdbezwaar tegen het boek - hoewel het eens zijnde met de 
kritiek van de schrijver - is de magere inhoud van zijn waardering. 
Ik wil aanknopen bij wat de schrijver op blz. 150 over Barth mee
deelt. "Naar ons besef staat hij (Barth) te antithetisch tegenover de con
ceptie van Jaspers en kan hij - krachtens zijn loochening van de alge
mene openbaring van God in diens werken - het waarheidsmoment, 
dat in Jaspers' filosofie hier aanwezig is, niet opmerken. Want hoewel 
de Transcendentie het product is van de geloofsfantasie van de mens, 
toch is deze idee niet het resultaat van pure menselijke willekeur. Er 
klinkt nog iets in door van de kennis van Hem, die zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het 
verstand laat doorzien." 

Ik meen, dat dit "doorklinken" van de Godskennis meer is dan de 
schrijver in zijn waardering laat uitkomen. Een "Godskennis" welke 
reflecteert in een "zelfkennis" (Calvijn) waarvan dit denken getuigenis 
aflegt. Veel bijbels materiaal is met filosofische "Umdeutung" in zijn 
denken opgenomen. Zonder de weg in te slaan van synthesepogingen 
van het christelijk geloof met de existentiefilosofie - door Bultmann van
uit Heidegger, door Robert Winkier en Fritz Buri vanuit Jaspers - en 
diep overtuigd zijnde van het humanistische uitgangspunt en de huma
nistische ontwikkeling van dit denken, meen ik toch, dat Jaspers vragen 
opwerpt, die wij slechts tot onze eigen schade kunnen voorbijgaan. Exis
tentiële momenten in Jaspers' denken herinneren aan "bevindelijke" 
momenten in het bijbels geloof. Ik zou hier niet van parallellen willen 
spreken maar van aanrakingspunten, rakende cirkels, waarvan de ge
dachten-lijnen uit een verschillende oorsprong komen, elkaar raken en 
in verschillende richting afwijken. Ze raken elkaar in het diep-mense
lijke. 

Om een voorbeeld te geven denk ik aan Jaspers' uitspraak: "God wil 
als transcendentie, dat de mens zichzelf is." Ongetwijfeld betekent deze 
uitspraak bij Jaspers in feite een ontoelaatbare subordinatie van de Gods
gedachte aan het existentiële "zelf zijn" van de mens. Anderzijds spreekt 
de Bijbel over een vrijwillig volk, dat Hem dient, over een God, wiens 
vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht heeft voor al dJ oprechte harten. 
Gods Waarheid is niet alleen een objectief van buiten komende waarheid, 
maar wordt ook innerlijk als "eigen" waarheid beleefd. Ik denk verder 
aan de verhouding tussen de existentiële communicatie en de apostolaire 



92 BOEKBESPREKING 

gesprekstechniek, aan het "Verstehen" - in de discussie met Bult
mann - en de "bevinding", aan de verhouding tussen "Chiffre" en de 
algemene openbaring, aan de grenssituatie en wat de Bijbel hierover 
meedeelt enz. 

Ongetwijfeld zal de behandeling van al deze vraagstukken de grenzen 
van een inleiding tot het denken van ]aspers overschrijden, maar ik 
acht het raadzaam ten aanzien van een diepere waardering van de posi
tieve elementen juist vanuit het bijbelse geloof oog te hebben voor boven
genoemde verhoudingen en aanrakingspunten, ook al kan het ] asperse 
denken ons materieel ten aanzien van de verkondiging en verbreiding 
van het Evangelie niet helpen. De erkenning van deze diepere waardering 
hangt samen met de aanvaarding van de bevindelijke aspecten van het 
bijbelse geloof. 

Wij bevelen dit boekje van harte aan, te meer ook waar het een 
kritisch standpunt inneemt tegenover een filosofie, die een stille maar 
diepe invloed uitoefent op een theologische en politieke houding, welke 
zich te snel gewonnen geeft voor een "op weg zijnde" waarheid. 

DR. H. ]ONKER 

Het gebruik maken van burgerrechtelijke vormen bki de 
behartiging van openbare belangen. Pre-adviezen van 
DR. B. DE GOEDE en DR. M. TROOSTWIJK voor een 
verslag van de vergadering van de Vereniging voor 
Administratief Recht op 18 'mei 1956 (Geschriften 
XXXIV en XXXV van deze Vereniging). Uitg. 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. Haarlem. 

De uitvoering van de bestuurstaak van de overheid brengt haar dagelijks 
in aanraking met het privaatrecht, niet slechts in deze zin, dat zij daarbij 
allerlei privaatrechtelijke rechtsverhoudingen tussen de burgers onderling 
ontmoet en dan deze verhoudingen veelal moet reguleren en soms moet 
doorbreken, doch ook doordat zij zelve veelvuldig rechtshandelingen van 
privaatrechtelijke aard verricht, zoals het sluiten van koopovereenkomsten, 
geldleningen, en andere overeenkomsten, het oprichten van stichtingen, het 
vestigen van zakelijke rechten enz. Het spreekt vanzelf, dat het niet wel 
mogelijk en ook niet wenselijk zou zijn, de bevoegdheid van de overheid tot 
het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het algemeen te 
ontkennen of te bestrijden. Maar wel rijst, mede in verband met het onder
scheid tussen publiek- en privaatrecht, de vraag, of die bevoegdheid onge
limiteerd is en welke problemen het gebruik maken van die bevoegdheid 
en ook het eventuele misbruik maken er van medebrengen. 

Aan dit ongetwijfeld actuele onderwerp zijn de bovengenoemde pre
adviezen gewijd. Actueel, maar niet nieuw, want reeds 30 jaar geleden 
schreef Huart zijn bekende studie over Misbruik van burgerlijk recht door 
de administratie (deel II van de Krabbe-bundel, blz. 176 v.v.). Ongeoor
loofd acht deze gezaghebbende schrijver het gebruik van privaatrechtelijke 
vormen door de overheid, wanneer voor een bepaalde materie een publiek
rechtelijke regeling geldt, welke een uitputtend karakter draagt. Zo 
zat de overheid in het algemeen geen privaatrechtelijke bedingen mogen 
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maken, indien zij de inhoud daarvan niet als voorwaarde aan een admini
stratieve handeling mag verbinden. 

Dit standpunt wordt vrij algemeen aanvaard, maar in de practijk, zo 
merkt Troostwijk in zijn pre-advies niet ten onrechte op, zal de hanteer
baarheid van Huarts criterium niet meevallen, daar men veelal uit de wet 
of de wettelijke verordening niet zal kunnen lezen, dat zij in die zin uit
puttend is, dat voor privaatrechtelijke vormen geen plaats overblijft. Zo
lang het publieke recht nog leemten zal vertonen, zal, aldus betoogt 
Troostwijk verder, de hulp van het privaatrecht bij het bestuderen niet 
kunnen worden ontbeerd en zal van geval tot geval moeten worden nage
gaan of de privaatrechtelijke vorm geoorloofd is. Ook het betoog van de 
andere pre-adviseur, dr. De Goede, gaat in deze richting. 

Niet minder belangrijk dan de vraag in hoeverre de overheid van pri
vaatrechtelijke vormen gebruik mag maken, is de vraag, in hoeverre de 
overheid door privaatrechtelijke transacties, welke zij heeft aangegaan, 
rechtens is gebonden. Ook aan deze vraag wordt in de pre-adviezen ruim
schoots aandacht geschonken, terwijl tevens verschillende sprekers in het 
debat over deze pre-adviezen dit punt hebben aangeroerd. Daar ik reeds 
elders (Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 9 mei 1956) op deze 
kwestie ben ingegaan, zou ik thans willen volstaan met de opmerking, dat 
juist hier het verschil tussen privaat- en publiekrecht van groot belang is: 
privaatrechtelijk is de overheid in het gestelde geval op dezelfde wijze 
gebonden als natuurlijke personen en valt zij dus b.v. ook onder de werking 
van de artt. 1272 en 1275 BW., maar publiekrechtelijk is zij als regel niet 
gebonden aan de overeenkomst, daar deze in het algemeen geen inbreuk 
kan maken op de bevoegdheden der overheidsorganen. In dit verband 
is hier voorts vermeldenswaard de herinnering van prof. Polak (blz. 18 
van het Verslag) aan de verwerping door de Eerste Kamer in 1939 van 
een wetsontwerp, waarbij aan de Kroon de bevoegdheid werd toegekend 
tot het geheel of gedeeltelijk vervallen verklaren van overeenkomsten, 
welke een openbaar lichaam beletten aan een dat lichaam toebehorend goed 
de bestemming te geven, welke door het openbaar belang wordt geëist. 
Het is ook nu nog interessant om in de Handelingen na te lezen, hoe de 
regering toen moest wijken voor een oppositie onder leiding van de afge
vaardigden Briët en Pollema. 

In zijn antwoord, dat wegens ziekte helaas niet in de vergadering zelf 
kon worden gegeven, doch later moest worden klaar gemaakt - vandaar 
ook wellicht dat het verslag ditmaal zo laat, nl. eerst in februari 1957 
is verschenen? - geeft De Goede blijk van enige teleurstelling over het 
feit, dat in het debat praktisch is voorbijgegaan aan een punt, dat z.i. in 
zijn pre-advies zeer essentieel was, t. w. het belang van de herkenbaar
heid van het overheidsoptreden. Als afschrikwekkend voorbeeld, hoe het 
niet moet, de geschiedenis van het bedrog van J acob uit Genesis 27 
aanhalend, wijst De Goede op de eis van oprechtheid bij het hanteren 
van de privaatrechtelijke vorm. Is, zo schrijft hij op blz. 44 van zijn 
pre-advies, door toedoen van de overheid zelf op haar privaatrechtelijke 
"vermomming", de kwade kansen daarvan inbegrepen, niet gewezen, dan 
zal die overheid het opgewekte vertrouwen moeten honoreren door de 
gevolgen van haar handelen of nalaten te dragen. 

Men kan het hiermede eens zijn, doch zich daarbij afvragen, of de 
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vermomming, waarop De Goede het oog heeft, in de practijk wel zoveel 
voorkomt. Er zijn inderdaad enkele gevallen bekend, maar zij vormen 
een zeer miniem percentage van alle gevallen waarin de overheid privaat
rechtelijk optreedt. 

Tenslotte zij nog de aandacht gevestigd op de heldere en instructieve 
schets van het vraagstuk betreffende de onderscheiding van droit admini
stratif en droit privé, waarmede de voorzitter, prof. Donner, het debat 
opende en de leden der vereniging verrijkte. Het is wel typerend voor de 
zwaarte van de problemen rondom het bestuursrecht, wanneer hij zijn 
schets besluit met de opmerking, dat wij over het antwoord op de vragen, 
wat het wezen is van het bestuursrecht en wat de rechtvaardiging daarvan 
is, in het onzekere zijn! Dat klinkt uit de mond van een zo gezaghebbend 
kenner van het bestuursrecht wel ietwat ontmoedigend, doch het moge 
voor allen, die met de wetenschap en de praktijk van het bestuursrecht in 
aanraking komen, een heilzame prikkel zijn, zich over de grondvragen 
van dit toch zeer belangrijke deel van onze rechtsorde blijvend te be
zinnen. Daarbij zal ongetwijfeld ook de kennisneming van de hierbij aan
gekondigde geschriften vruchtbare diensten kunnen bewijzen. 

MR. A. J. HAGEN 

'f H. C. SMIT, Het vraagstuk van de economische orde. Uit
gave van de Persvereniging "Contact" te Groningen. 

Dit kleine boekje van 24 bladzijden is de vrucht van veel studie; de 
talrijke noten bewijzen dit, maar meer nog de inhoud van het betoog. 
West-Europa - aldus de schrijver - staat thans voor de derde maal 
voor de oplossing van het vraagstuk van de economische orde. 

De eerste maal bij de reconstructie van Europa in de na-Bourgondische 
tijd. Toen heeft het gekozen voor de suprematie van de staat. 

Na de Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen volgde de periode 
van het laissez-faire, van de vrije concurrentie. 

Dit economische stelsel werd uitgeluid door twee oorlogen en een vre
selijke crisis. 

N u staan wij aan het begin van een derde periode. 
In de tijd tussen de beide wereldoorlogen ontbrak het aan inzicht in het 

proces dat zich voltrok; daardoor kon men niet komen tot een doelbewuste 
economische politiek met grote lijnen, noch bij de overheid, noch bij het 
bedrijfsleven. Handelspolitieke maatregelen werden genomen, maar het 
was, om met prof. F. de Vries te spreken, een zuiver opportunistisch 
beleid. 

In die slotfase van het laissez-faire werd de wereld geteisterd door 
jarenlange onvrijwillige werkloosheid en terecht vraagt de schrijver: "Is 
er, uitgezonderd een oorlog, een vreselijker gesel voor de mensheid dan 
zulk een werkloosheid ?" 

De vrije economie had volkomen gefaald en toen nam de overheid de 
leiding van het economische leven op zich. De schrijver noemt dit de 
integratie van de overheid. Had de overheid tot dusver bij sociale tegen
stellingen geïntervenieerd, thans ging zij over, móést zij overgaan tot 
integratie. 
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Wij zijn het met de schrijver eens, als hij toegeeft, dat er nog te weinig 
tijd verlopen is om een definitief eindoordeel over deze integratie te vor
men, maar dat wanneer wij een voorlopige vergelijking maken tussen 
de economische ontwikkeling na de eerste en die na de tweede wereld
oorlog, wij toch de stellige indruk krijgen, dat deze in het voordeel uit
valt van de politiek na de tweede wereldoorlog. 

De heer Smit is niet zo bang voor deze overheidsintegratie als b.v. 
Emil Brunner (op het congres van de Wereldraad der kerken te Am
sterdam) of prof. Van Riessen (in zijn boek De Maatschappij der Toe
komst). 

Wel is hij het met deze beiden eens, als zij ons oproepen ons te 
bezinnen over de bijbelse ,normen voor onze samenleving. 

Men heeft gepoogd het eigendomsrecht als grens te stellen voor de 
overheidsintegratie. 

Maar de eigendom is hoe langer hoe meer een onpersoonlijk iets ge
worden. Het aandeel aan toonder en het niet-royeerbare certificaat zijn 
de moderne typen van eigendom geworden. 

Juridisch, aldus de schrijver, moge aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders alle bevoegdheid in de N.V. behoren, in feite zijn aan
deelhouders niets anders dan dividendtrekkers. Daar houdt alles mee op. 
Gide maakt ergens het grapje dat heel wat aandeelhouders grote moeite 
zouden hebben om op de landkaart aan te wijzen in welk werelddeel 
hun "eigendommen" liggen. 

Aan het einde van zijn brochure wijdt de heer Smit enige bladzijden 
aan de overheidstaak, waarbij hij uitgaat van de wijsbegeerte der wets
idee. 

De overheidstaak wordt begrensd door de souvereiniteit in eigen kring 
der andere levenskringen. 

De staat heeft als gevolg van de ingewikkelde structuurvervlechting 
der maatschappelijke levenskringen een taak op velerlei terreinen der 
samenleving. 

Dit kan echter niet zijn het "algemeen belang" zonder meer. Neen, 
de staat zal zich, bij de uitoefening van die taken, slechts mogen laten 
leiden door het principe van het publiekrechtelijk omlijnde algemene 
belang. 

Wij hadden gaarne gezien, dat de schrijver dit wat breder had uitge
werkt. 

Zo ook, wanneer over de "economische medezeggenschap" terloops 
wordt opgemerkt dat zij "overigens terecht wordt afgewezen". 

Alles samenvattend, willen wij zeggen dat wij de heer H. C. Smit 
dankbaar zijn voor zijn uiteenzetting over "het vraagstuk van de econo
mische orde" en er de wens aan toevoegen dat hij onze economische 
literatuur nog eens zal verrijken met een uitvoerige studie over dit onder
werp. MR. W. BRAK 

Belijden en Beleid, werkprogram van de Christelijke Mid
denstandsbond, 36 blzz. 

De Christelijke Middenstandsbond deed een keurig uitgevoerd boekje 
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het licht zien, dat op prettig leesbare wijze een toelichting geeft op zijn 
werkprogram. 

Dit program pretendeert niet een opsomming van wensen te zijn, die 
de bond in de komende tijd gerealiseerd wil zien, doch eerder een ver
antwoording, zowel tegenover God als tegenover de mensen met wie de 
bond in aanraking komt. 

In het kader van deze doelstelling mag het werkje zeker geslaagd heten. 
In een 1S-tal hoofdstukjes worden de lijnen getrokken, zowel voor het 
interne als voor het externe beleid, waarbij steeds gepoogd wordt, dit op 
het belijden te funderen. 

Bij lezing wordt wel duidelijk, dat deze fundering een enkele maal met 
moeilijkheden gepaard gaat. Slaagt men er wèl in, de interne verhoudingen 
zuiver te stellen - het trof mij, hoe men in het hoofdstuk "Ondernemers" 
zo de juiste toon heeft getroffen inzake de verhouding werkgever-werk
nemer -, de externe verhoudingen vormen een onderdeel, waar men nog 
niet geheel "uit" is. 

Ik denk hier aan het prohleem der sociale verz,ekering voor de zelf
standige, de loonvorming, de prijzen: zaken, waarin wel ernstig gezocht 
is naar de goede richting, doch het verlossende woord (nog) niet gesproken 
wordt. 

Dàt men hier nog niet tot een afgeronde oplossing is gekomen, mag de 
Christelijke Middenstandsbond niet als verwijt aangerekend worden. Im
mers, vele christelijke organisaties worstelen op dit gebied nog met tal 
van problemen en de huidige ingewikkelde structuur van onze maat
schappij vormt nu nIet direct een vereenvoudigende factor. 

Jammer is evenwel, dat in het hoofdstuk "Prijzen" zo losweg wordt ge
sp1'Oken over compensatie (natuurlijk door overheidsmaatregelen) bij achter
stand van de zelfstandige in de verdeling van het nationaal inkomen. Het 
komt me voor, dat hier de huidige verhoudingen in de maatschappij teveel 
als gegeven worden geaccepteerd en slechts een poging wordt gedaan iets 
aan de gevolgen daarvan te wijzigen. vVaarom heeft men zich hier niet 
afgevraagd of die maatschappelijke verhoudingen zèlf wel goed zijn? 

Overigens, de hoofdstukken "Produktiviteit", "Concurrentie en Colle
gialiteit" en "Ons doel" zijn schoolvoorbeelden van de noodzaak tot 
christelijke organisatie. 

In zijn geheel genomen kan dit werkprogram worden gezien als een posi
tieve bijdrage tot vormgeving aan de christelijke idealen in onze samen
leving. Moge de Christelijke Middenstandsbond in staat blijken aan zijn 
idealen ook daadwerkelijk gestalte te geven. G. HOOGERWERF 

* 



TEN GELEIDE 

"Ten Geleides" worden, naar mijn overtuiging, veelal niet of slechts 
vluchtig gelezen. Mede daarom zal ik geen krampachtige pogingen doen, 
een logische lijn te construeren welke door de onderscheidene artikelen 
in deze aflevering van A. R. S. zou lopen. Het blijve bij de simpele con
statering, dat daarin enige niet al te omvangrijke artikelen zijn bijeen
gebracht, waarin de relatie tussen het gezin en enkele aspecten welke 
voor zijn welbevinden van bijzonder belang zijn, aan de orde worden 
gesteld, en dat dan uit het politieke oogpunt van wat de overheid te 
dezen te doen staat. 

De redactie van Antirevolutionaire Staatkunde heeft het voornemen in 
deze richting verder te gaan. Zij wil trachten, vaker de inhoud van een 
aflevering rondom een bepaalde kern te groeperen, in een aantal betrek
kelijk korte artikelen. 

Verder wil zij pogen, een aantal medewerkers te vinden, die bereid 
zijn, ieder een of twee maal per jaar een korte bijdrage te schrijven over 
een onderwerp naar hun keuze, waarmede dan de desbetreffende afleve
ring kan worden geopend. 

Uiteraard dient er voor te worden gewaakt, dat dit streven naar be
knoptheid en verhoogde actualiteit van het gebodene niet tot gevolg heeft, 
dat de uiteenzettingen aan blijvende waarde inboeten. Antirevolutionaire 
Staatkunde is altijd een tijdschrift geweest, waarin niet zo weinig arti
kelen en adviezen, en zelfs boekbesprekingen waren opgenomen, welke 
ook na jaren nog waarde hadden behouden. Vandaar o. a. dat series oude 
jaargangen op boekverkopingen nog altijd behoorlijke prijzen doen. 

Die blijvende waarde van het gebodene moet ook bij de realisering van 
pogingen, de hedendaagse lezer in zijn huidige verlangens tegemoet te 
komen, niet verloren gaan. 

Het bovenvermelde streven der redactie zal niet beletten, dat, zij het 
minder dan in het verleden, ook uitvoeriger en "zwaarder" artikelen zullen 
blijven worden geplaatst. 

Moge de nieuwe koers - ook de aflevering van september 1956 
was er reeds een voorbeeld van - waarvan de met zijn aftreden als 
directeur der Kuyperstichting tevens als zodanig gedefungeerde ambts
halve secretaris der redactie U nog mededeling doet, ten gevolge hebben, 
dat naast de oude getrouwe abonnees en naast het niet onaanzienlijke 
getal studenten-abonnees, dat door een bijzondere maatregel werd ge
wonnen, nog vele honderden zich zullen gaan scharen onder de abonnees 
van het maandschrift der Kuyperstichting! 

MR. K. GROEN 



98 J. BARENDS EC. DRS. 

HET GEZIN EN DE WONINGVOORZIENING 

DOOR 

J. BARENDS EC. DRS. 

Het thema "gezin en woningvoorziening" willen we als volgt behan
delen : We vragen ons af welke eisen het gezinsleven in Nederland aan de 
woningvoorziening (kwantitatief en kwalitatief) stelt, in hoeverre aan deze 
eisen al dan niet is voldaan, om ten slotte ons te bezinnen op de middelen 
die er zijn om de wonillgvoorziening in overeenstemming te brengen met 
de behoeften van de gezinnen. Het inzicht in de eisen die het gezinsleven 
stelt is groeiend, terwijl ook de kansen om tot een ruimere woningvoor
ziening te komen gedurende de laatste jaren iets groter zijn geworden 
(door betere samenwerking tussen architect en aannemer en de voorberei
ding voor een industriële woningbouw), zodat de toekomst er wat dit be
treft misschien enigszins rooskleuriger uitziet dan menigeen, onder indruk 
van, de moeilijkheden van de na-oorlogse jaren, thans aanneemt. 

1. De eisen die het gezinsleven aan de woningvoorziening stelt. 
Het kan niet de bedoeling zijn in dit korte artikel deze zaak van de 

eisen die.het gezinsleven stelt uitputtend te behandelen. Aandacht zal daar
om vooral worden geschonken aan de vragen van meer principiële aard. 

Elk levend wezen heeft behoefte aan een bepaalde omgeving om te 
kunnen floreren. Een plant b.v. kan niet buiten een grondsoort van be
paalde samenstelling, buiten een bepaalde temperatuur enz. Zijn deze voor
waarden niet aanwezig dan zal de plant kwijnen en misschien sterven. Zo 
heeft het gezin als geheel en hebben de gezinsleden ieder voor zich een 
omgeving nodig waarin het leven kan gedijen, waarin de voorwaarden 
aanwezig zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid (geestelijke 
gezondheid in tweeërlei zin: zoals de arts deze term gebruikt, maar ook, 
zoals de "geestelijke" dit doet). 

Hoe is nu deze omgeving? Het gezinsleven stelt versohillende eisen, 
die we hier stuk voor stuk de revue zullen laten passeren. Het gezin heeft 
behoefte zich te kunnen afzonderen van de andere gezinnen. De woning 
moet derhalve het gezinsleven omhullen, zodat anderen daarin niet binnen
dringen (naar binnen kijken of via geluiden als het ware binnendringen). 
De woning is voor het gezin wat de schelp is voor het schelpdier. Zij moet 
het gezin lichamelijk (tegen koude, regen, enz.) en geestelijk kunnen be
schutten. Na het in contact-treden met de buitenwereld, dat is de werk
kring, de school, de vereniging, de vrienden en kennissen, heeft immers de 
mens behoefte tot zichzelf te komen, zich terug te trekken. 

Het gezin heeft behoefte aan voldoende ruimte. 
Ouders en kinderen kunnen uiteraard niet buiten een eigen slaap

vertrek, grotere jongens en meisjes kunnen niet in het zelfde vertrek 
slapen. De slaapkamers voor deze jongens en meisjes moeten van een 
grootte zijn dat zij er een eigen domein kunnen vinden, hetgeen vanaf 
de puberteitsjaren zo belangrijk is voor een normale ontwikkeling van het 
jonge leven. De kinderen zullen anderzijds er ook behoefte aan hebben 
met de ouders in gezinsvevband bijeen te zijn, waartoe de woonkamer vol-

1 
I 
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doende ruimte moet bieden. Voor het gezin met kleine kinderen is de 
eigen tuin ("le prolongement de la maison") 1) belangrijk. Hier kunnen 
zij naar hartelust spelen. Ook de zolder biedt het kinderleven grote mo
gelijkheden voor spel en "droom". In het algemeen dient de woning ge
legenheid te bieden tot zelfwerkzaamheid van de gezinsleden, tot lichame
lijke en geestelijke activiteit: knutselen, spelen, rustig lezen, zo mogelijk 
ook dieren houden, tuinieren. 

Het spreekt wel vanzelf dat de woning de gelegenheid moet bieden de 
huishoudelijke arbeid op een doelmatige en menselijke wijze te verrichten. 
Niemand twijfelt er aan of het gros van de Nederlandse huisvrouwen is 
overbelast, mede door het ontbreken van huishoudelijke hulp in de gezinnen 
waar dit voorheen gebruikelijk was. Een goed ingerichte woning kan de 
moeder van het gezin in staat stellen meer tijd te besteden aan de opvoeding 
van haar kinderen en aan het zichzelf in verschillende opzichten op peil 
houden door het lezen van een boek of tijdschrift, het bijwonen van een 
concert of lezing. 

Er zijn talrijke studies gewijd aan de woonbehoeften van de gezinnen. 
De studiegroep Woningarchitectuur van de Bond van Nederlandse Archi
tecten heeft er zich in de oorlogsjaren op bezonnen. De resultaten van 
deze studie, die in enkele rapporten zijn neergelegd, werden in 1955 her
drukt in het boekje Gronden en achtergronden van woniny en wijk (uit
gegeven bij G. van Saane, Lectura architectonica, Amsterdam, 1955). In 
dit boekje wordt er de aandacht op gevestigd, dat de verscheidenheid in 
de gezinnen van die aard is, dat een uniforme woningbouw uit den boze is. 

In de eerste plaats is er het verschil m gezinsfase : de pas gehuwden, 
de gezinnen met kleine kinderen, de gezinnen met grote kinderen, de ge
zinnen na de kinderen, de bejaarden. Alhoewel niet voor elk van deze 
gezinnen een afzonderlijk woningtype behoeft te worden gebouwd, is het 
toch goed zich de verschillen in levensstijl te realiseren. De bejaarden stel
len b.v. hun speciale eisen aan de woning, zoals die mede worden bepaald 
door hun afnemende lichamelijke en geestelijke vitaliteit. 

Behalve het verschil in gezinsfase zijn er ook verschillen in het maat
schappelijk niveau van de gezinnen. Het genoemde boekje zegt hiervan: 
"Een grondwerker, een monteur, een winkelbediende, een jonge onder
wijzer, een technisch tekenaar, zullen allen in woningen van ongeveer 
dezelfde huurklasse wonen en in hun woning toch evenzeer van elkander 
wensen te verschillen als hun levenssfeer telkens een andere is." 

Tenslotte is er in Nederland de verscheidenheid in "algemene levens
houding, waartoe men rekent de kerkelijke gezindheid of het equivalent 
d~rvan". Met de architecten die deze studie hebben ondernomen achten 
wij het noodzakelijk dat er een verscheidenheid in de woningbouw wordt 
bereikt, die de verschillende gezinstypen (hoe verschillend leven de gezin
nen niet, hoe verschillend zijn niet de levensidealen, de ideeën omtrent 
opvoeding, de vrije-tijds-besteding) in staat stelt het bij hun levensstijl 
passende woningtype te bewonen. Dit betekent voor de volkswoningbouw 
uiteraard niet de woning "naar maat", de woning ontworpen overeen
komstig de individuele behoeften van een bepaald gezin, maar het betekent 
wel dat het noodzakelijk is tot een gezinstypologie te komen en een daarop 
passende serie woningtypen te bouwen. 

1) "De voortzetting van het huis". 
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Door het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedeoouw 
is inmiddels een studiecommissie ingesteld die zich met deze "sociologische 
grondslagen van de woning" bezighoudt. 

De woningen die worden gebouwd moeten .niet alleen van goede kwaliteit 
zijn, het aantal woningen moet vanzelfsprekend ook voldoende zijn. In het 
algemeen kan worden gesteld, dat jonge mensen die een huwelijk sluiten in 
staat moeten zijn een zelfstandige woning te betrekken: marriage demande 
menage 2). Inwoning bij ouders of anderen betekent vaak voor beide par
tijen een zware belasting, alle goede bedoelingen ten spijt. 

2. In hoeverre voldoet die volkshuisvesting aan de eisen die het gezins
leven stelt? 

Het meest voor de hand ligt het tekort in aantallen woningen, zoals dit 
blijkt uit het grote aantal samenwoningen èn uit de vraag naar woonruimte 
(inwoning), zoals deze blijkt uit de advertenties in de dagbladen waarin a.s. 
echtparen een beroep doen op de ruim-behuisden. Alhoewel de meting van 
het tekort een buitengewoon moeilijke zaak is kan met zekerheid worden 
vastgesteld dat er een zeer ernstig tekort aan woningen is. 

Dat de volkshuisvesting ook tekort schiet ten aanzien van de kwaliteit 
van de woningen is iets minder bekend. Herinnerd moet worden aan de 
krotwoningen, die de bewoners ervan onder meer lichamelijk bedreigen. 
Deze woningen zijn veelal vochtig en bevorderen daarmee het ontstaan 
van een van de ergste volksziekten in Nederland, de reuma. Deze krot
woningen zijn meestal ook kleiner dan wenselijk is uit een oogpunt van 
geestelijke hygiëne. Het kinderleven zegt dr. mr. F. M. Havermans, 
zenuwarts (in het r.k. tijdschrift Volkshuisvesting van oktober-november 
1954: De invloed van het krot op de geestelijke volksgezondheid) "vraagt 
om distanciëring tussen ouders en kind door periodiek verblijf in ge
scheiden ruimte", hetgeen in de krotwoningen niet mogelijk is. Het resul
taat is volgens hem: "ruwheid van het geV'oelsleven, geringe beheersing 
van de sexuele drift en schrale gewetensvorming ... " 

De naoorlogse woningbouw heeft vergeleken bij de vooroorlogse onge
twijfeld belangrijke voordelen. De lichaamsreiniging is door de algemene 
toepassing van de douchecel in de volkswoningbouw op een beter peil ge
bracht. Het comfort is verbeterd door het verschaffen van een warmwater
voorziening, hetzij door middel van een gasgeiser, hetzij door middel van 
een elektrische boiler. De berging voor fietsen en kinderwagens bij etage
bouw, is meestal aanzienlijk efficiënter dan vroeger het geval was. Deze 
berging bevindt zich thans onder de woningen en biedt dus de bewoners 
veel gemak. In de vooroorlogse etagewoning moet de bewoner dikwijls op 
enige afstand van zijn woning fiets of kinderwagen bergen. 

Aan de naoorlogse woningen kleven echter ook ernstige gebreken. Wij 
zullen deze behandelen aan de hand van de reeks eisen die het gezinsleven 
stelt, zoals deze in de eerste paragraaf zijn geformuleerd. 

Het gezin heeft, zoals we geconstateerd hebben, behoefte zich te kunnen 
afzonderen. In deze behoefte wordt onvoldoende voorzien. Uit ingestelde 
onderzoeken (Zie o.a. de rapporten uitgebracht door de Dienst van Volks
huisvesting Rotterdam) blijkt, dat men zich dikwijls niet "lekker" voelt in 

2) Een huwelijk vraagt een (eigen) huishouden. 
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de huidige etagewoning. In de eerste plaats is deze veelal zeer gehorig. 
Men hoort de buren en wordt gehoord. Vooral het gemeenschappelijke 
trappenhuis in zijn huidige vorm doet de gehorigheid toenemen. Voor het 
51e gezondheidscongres (zie Tijdschrift voor sociale geneeskunde d.d. 29 
september 1950) heeft prof. dr. A. Querido, directeur van het Centraal 
Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg te Amsterdam in zijn rede 
over Geestelijke hygiëne en wonen dit vraagstuk behandeld: "De indivi
dualiserende, isolerende functie van de woning is steeds moeilijker te ver
wezenlijken naarmate meer woningen tot een geheel gecombineerd worden. 
De tekenen die voor de bewoner duidelijk maken dat hij slechts als onder
deei van een veelheid leeft, zijn het moeilijkst te verdragen en geven het 
eerst aanleiding tot psychische spanningen. Het meest hinderlijke teken 
hiervan is, dat in het leven van anderen ongewild wordt gedeeld. Dat is in 
de eerste plaats het geluid, burenlawaai waar het meest over geklaagd 
wordt Teneinde dit verschijnsel goed te begrijpen moet men ook weer niet 
van de fysische maar van de psychologische basis uitgaan." 

Afgezien nog van de gehorigheid levert het wonen met veelal acht 
gezinnen aan een trappenhuis als groot bezwaar op, dat de gezinnen zich 
niet "vrij" voelen, dat met andere woorden hun "privacy" onvoldoende 
is. Allerlei kleine dingen werken hinderlijk. Komt b.v. de huurophaler 
dan moeten acht huismoeders zich naar beneden begeven om hun huur 
te betalen, hetgeen tot een gedwongen contact leidt dat meestal niet wordt 
gewaardeerd, vooral niet als de gezinnen slecht bij elkaar passen, hetgeen 
in de nieuwe wijken van thans meermalen het geval is. Het te nauwe, 
gedwongen contact leidt ertoe dat de bewoners zich juist terugtrekken 
van elkaar. "Het gedwongen contact leidt er dan toe dat geen wezenlijke, 
menselijke contacten kunnen ontstaan" (zie Onderzoek in Tuinstad Zuid
wijk Rotterdam naar het oordeel van de bewoners over de nieuwe wijk, 
rapport van de Dienst van Volkshuisvesting Rotterdam, 1954). De erva
ringen in Engeland zijn dezelfde "N ow here itis quite so difficult to create 
a community as in a bloek of flats. With neighbours above, below and 
on both sid'es, the natural tendency is to erect barriers against friend
ship" 3) (L. E. White in C ommunity or chaos, new housing estates and 
their social problems). 

De gezinnen hebben behoefte aan voldoende ruimte. Er is een ten
dentie om de grote woningen, die door de grote gezinnen worden ge
zocht, niet te bouwen, ondanks een vrij recente herziening van de finan
cieringsregeling ten behoeve van de woningwetbouw, die het bouwen van 
grotere woningen vergemakkelijkt. Het blijft n.l. financieel moeilijk, deze 
grote woningen tot stand te brengen. 

De indruk bestaat dat in het algemeen de nieuwe woningen te klein 
zijn, m. a. w. dat de woningdifferentiatie naar aantallen slaapkamers aan 
de lage kant is. Het berekenen van een woningdifferentiatie voor nieuwe 
wijken is een moeilijke opgaaf. Men heeft daarbij niet altijd in het oog 
gehouden dat de uitgroei van de gezinnen extra ruimte vraagt (geeft men 
die niet dan moet of veel worden verhuisd of de woning is "over-

3) Nergens is het zo moeilijk een gemeenschap te scheppen als in een blok flat
woningen. Met boven, beneden en aan weerszijden buren is de natuurlijke neiging 
slagbomen tegen vriendschap op te richten. 
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crowded")4) en dat bij gezinsinkrimping, wanneer de kinderen het huis uit
gaan, men veelal pas na jaren naar een kleinere woning verhuist. Het 
klein geworden gezin houdt dus langdurig een grote woning in beslag. 

Het tweede woonvertrek dat zulke belangrijke diensten aan het gezins
leven kan besteden (zie de rapporten van het Ministerie van Volkshuis
vesting en Bouwnijverheid inzake onderzoek naar woonstijl en woonwen
sen) wordt te weinig gebouwd. Het is financieel vrijwel onmogelijk in 
de grote steden de eengezinshuizen van een zolder te voorzien, terwijl 
deze extra ruimte toch van zo'n groot belang is omdat zij de gelegen
heid biedt te knutselen, de was te drogen, te slapen (logé's, gezinsuit
breiding) en last but not least om kinderen te laten spelen. In het alge
meen bieden de huidige woningen te weinig ruimte voor de gezinsleden 
om eens alleen te kunnen zijn, hetgeen ook een nadelige invloed moet uit
oefenen op het geestelijke leven (geestelijk in de zin van religieus). 

Ook ten aanzien van de tuinen bij etagewoningen laat de huidige situ
atie te wensen over. 

De etagewoningen pleegt men tegenwoordig aan gemeenschappelijke 
tuinen te leggen waarbij deze tuinen of zg. kijktuinen zijn (de bewoners 
hebben er geen toegang) of zg. gebruikstuinen (deze tuinen zijn toegan~ 
kelijk voor de bewoners). Deze eenzijdige ontwikkeling valt te betreuren, 
aangezien daarmee het tuinieren in eigen tuin en het kinderspel in eigen 
tuin onmogelijk is gemaakt. De gang van zaken waarbij de privétuin het 
veld moest ruimen voor de gemeenschappelijke tuin is niet moeilijk te ver
klaren. De voorstanders van de gebruikstuin wijzen op de rechten van de 
kinderen van bewoners op de hogere woonlagen. Deze kinderen hebben 
evenveel recht op de bodem tussen de woonblokken als de kinderen van de 
bewoners die op de begane grond wonen. De voorstanders van de kijktuin 
wijzen op het misbruik dat men dikwijls maakte van de privétuinen bij 
de etagewoningen. Deze werden (en worden) veelal gebruikt voor opslag 
van allerlei materialen, hetgeen voor de bewoners van de hoger gelegen 
woonlagen geen aangenaam uitzicht bood. Alhoewel men aan deze argu
menten hun kracht niet kan ontzeggen, moet het o. i. toch' worden be
treurd dat de geschetste ontwikkeling geleid heeft tot een vrijwel uitban
nen van de zo waardevolle privétuin bij de etagewoningen. Een tussen
oplossing, waarbij de kool (de privétuin) en de geit (de gemeenschappelijke 
tuin) beide worden gespaard zou moeten worden gezocht. 

De gezinnen moeten kunnen leven overeenkomstig de eisen die worden 
gesteld door de gezinsfase waarin men verkeert, het maatschappelijk 
niveau waarop men staat en de algemene levenshotuling die men heeft. 
Hieraan ontbreekt nog veel. De stijging van de bouwkosten, gepaard gaan
de met de huurpolitiek, heeft ertoe geleid dat het bouwen van vier ver
diepingen hoge bouw met gemeenschappelijke trappenhuizen en gemeen
schappelijke tuinen een veel te grote plaats in de Nederlandse volkshuis
vesting is gaan innemen, omdat dit woningtype financieel het gemakkelijkst 
te bouwen was. Het eengezinshuis is daarentegen minder gebouwd dan 
sociaal wenselijk is. Dit betekent dus, dat tegenover de reeds behandelde 
verscheidenheid in gezinnen een sterk uniforme woningbouw staat. De 
gezinnen moeten zich derhalve aanpassen aan woningen, terwijl het ideaal 

4) Overvol. 
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is dat de woningbouw zich aanpast aan de gezinnen. Zoals een costuum 
dat niet past of een schoen die niet past knelt, zo knellen de woningen. 
Enkele voorbeelden van dit knellen volgen hier. 

Gezinnen met kleine kinderen moeten op een vierde verdieping wonen. 
Het is duidelijk dat hierbij het contact tussen moeder en het kleine kind 
dat op straat speelt en steeds weer beroep doet op zijn moeder, sterk 
wordt bemoeilijkt. Zowel de moeder als het kind zijn hiervan de dupe. 
Continuarbeiders die dus overdag moeten slapen, worden in de vier ver
diepingen hoge bouw met gemeenschappelijke trappenhuizen door de ge
luidshinder gestoord in hun slaap. Bovendien zijn er bezwaren verbonden 
aan de omstandigheid dat alle vertrekken (woon- en slaapvertrekken) bij 
deze woonvorm op dezelfde laag gelegen zijn (bij eengezinshuizen, zg. 
vrije huizen, is het wonen en slapen gescheiden: men woont beneden, 
slaapt boven). Dit brengt met zich, dat de kinderen in zo'n gezin steeds 
weer tot stilte moeten worden gemaand, hetgeen voor de sfeer in huis 
en voor de normale geestelijke ontwikkeling van het kinderleven niet be
paald bevorderlijk is. 

De plattelanders die naar de industrie van de grote steden zijn gelokt 
en in een etagewoning met gemeenschappelijke tuin zijn terecht gekomen, 
missen uiteraard sterk een tuintje waar zij, zij het op beperkte schaal, 
overeenkomstig hun van het platteland meegenomen levensstijl, een bloe
metje kunnen kweken en misschien enkele dieren kunnen houden. De 
hartstochtelijke knutselaar die in een etagewoning woont zal daar geen 
kans hebben zijn hobby uit te leven. Het gebrek aan ruimte en de ge
horigheid maken het hem onmogelijk deze vrije-tijds-besteding te be
oefenen. 

Als we proberen de tekorten die de huidige volkshuisvesting vertoont, 
zoals die in het bovenstaande zijn beschreven, te overzien, dan komen we 
tot het volgende beeld. 

De naoorlogse woningen zijn te klein (te gering aantal slaapkamers, 
te weinig andere ruimten, als: tweede woonkamer, zolder), te gehorig, de 
gezinnen worden te dicht op elkaar geperst, waardoor men zich "onvrij" 
voelt, de woningbouw is te uniform (het accent ligt op de etagebouw met 
gemeenschappelijke trappenhuizen), het aantal gemeenschappelijke elemen
ten is te groot (gemeenschappelijke tuinen, trappenhuizen, speelruimte). 

Om de ernst van deze tekorten te peilen is het noodzakelijk zich te 
realiseren aan welke kwalen onze tijd lijdt. Vergeleken bij voorheen 
"verplaatsen" de ziekten zich van het lichaam naar de geest. Zo wordt 
er minder geleden aan de tuberculose (vroeger immers de volksziekte) en 
meer aan allerlei neurotische afwijkingen. Dit betekent, dat er vooral 
aandacht moet worden besteed aan de psycho-hygiënische aspecten van 
het wonen. Dit is nog veel te weinig gebeurd, getuige de boven gegeven 
opsomming van de tekorten die de volkshuisvesting vertoont. De huidige 
woningen hebben wèl: voldoende frisse lucht, douche, vuilafvoer, rède
lijke keukenuitrusting, een behoorlijke, functionele indeling, maar heb
ben niet: voldoende gelegenheid tot ontspanning, bezinning, "tot zichzelf 
komen", individuatie. Anders gezegd, de woningen zijn functioneel en 
biologisch verantwoord, doch het psycho-hygiënisch aspect is te veel v(!r
waarloosd. 



104 J. BARENDS EC. DRS. - HET GEZIN EN DE WONINGVOORZIENING 

3. Verhoging van het peil van de volkshuisvesting. 
Het is uiteraard in de eerste plaats noodzakelijk het aantal woningen 

te vergroten. Hierbij komt een reeks van vraagstukken aan de orde waarop 
hier niet kan worden ingegaan. Slechts willen we op enkele punten wijzen. 
Uit nog vrij recente ervaringen is gebleken dat een efficiënte woning
bouw eisen stelt aan het stedebouwkundige plan. Er zijn stedebouwkundige 
plannen die het de aannemer wel bijzonder moeilijk maken. Het is dus 
zaak de eisen die de wQ!lingbouw ten aanzien van het stedebouwkundige 
plan stelt te formuleren en deze ter kennis te brengen van de stedebouw
kundige ontwerper, die dan rekening kan houden met deze eisen bij het 
maken van zijn plan. Aangezien de stedebo\1wkundige plannen meestal 
door de overheid worden gemaakt is de taak die de overheid hier heeft 
zonder meer duidelijk. 

Een ander punt betreft de samenwerking tussen architect en aannemer 
en andere deskundigen op het gebied van de woningbouw (betonconstruc
teur e.a.). Een goede samenwerking kan de architect meer inzicht geven 
in zijn "gebondenheden" (de eisen die een efficiënte bouw stelt) hetgeen 
ertoe kan leiden dat met dezelfde offers grotere resultaten worden bereikt, 
of met geringere offers dezelfde resultaten. In de industriële produktie kent 
de ontwerper reeds lang zijn door zijn teamgenoten gestelde grenzen en 
door deze in het oog te houden worden resultaten bereikt die zowel uit 
esthetisch oogpunt als uit een oogpunt van kostprijs verantwoord zijn. 
Gezien de belangrijke taak die de overheid reeds heeft ten aanzien van 
de volkshuisvesting, zal het haar niet moeilijk vallen en is het ook haar 
taak de genoemde samenwerking in teamverband tussen architect, aan
nemer en andere deskundigen te bevorderen. 

De toekomst is aan de industriële woningbouw. Industriële produktie 
van de onderdelen van de woning, gevolgd door montage op de bouw
plaats, zal ertoe leiden dat op den duur het tempo van de woningbouw 
zal stijgen en de kostprijs zal dalen. In het buitenland bestaat reeds deze 
industriële bouw. Nu zijn er twee mogelijkheden: Nederland accepteert 
de, naar Nederlandse opvattingen nog onvolmaakte "industriële" woning 
en bouwt deze zo snel mogelijk. Op relatief korte termijn komen dus in 
menig opzicht aanvechtbare woningen tot stand. Tweede mogelijkheid: 
de nog onvolmaakte "industriële" woning wordt verder ontwikkeld totdat 
een voor Nederland aanvaardbaar woningtype is bereikt en daarna - dat 
kost tijd - wordt met de produktie ervan gestart. Wij voor ons achten 
de woningnood dermate ernstig, dat wij de voorkeur geven aan de eerste 
mogelijkheid. Door deze Q!lvolmaakte woningen zoveel als dat mogelijk 
is aan te passen aan de behoeften van het Nederlandse gezin (door b.v. 
slechts in twee woonlagen te bouwen, door het stedebouwkundige plan 
royaler te maken) kan een aanvaardbaar resultaat worden bereikt. Het 
aantal van deze woningen zou men uiteraard moeten beperken. Onzes 
inziens heeft de overheid ten aanzien van de industrialisatie een taak. 
In de eerste plaats deze, dat zij deze industrialisatie niet in de weg staat 
en de bestaande wettelijke bepalingen die uit het vóórindustriële tijdperk 
stammen met souplesse hanteert. In de tweede plaats kan het haar taak 
zijn door b.v. het verstrekken van krediet het tot stand komen van het 
industriële apparaat te bevorderen. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de woningen kan het volgende worden 
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gesteld. Het is wenselijk dat er voldoende grote woningen worden ge
bouwd ten behoeve van de grote gezinnen en dat in het algemeen de 
woningen meer slaapruimte krijgen en meer marge in de vorm van zolder, 
tweede woonkamer, ruimere berging. De taak van de overheid is, aan de 
hand van demografische studies, inzicht in de gewenste woningdifferen
tiatie naar grootte te verkrijgen en de resultaten van deze studies in voor
schriften ten aanzien van deze woningdifferentiatie naar grootte neer te 
leggen, zodat in de nieuwe wijken dienovereenkomstig wordt gebouwd. 
De subsidiëring van de woningbouw zal zodanig moeten worden herzien, 
dat de grote woningen inderdaad tot stand kunnen komen, met de marge 
hierboven genoemd erbij. 

Het is wenselijk de geluidsisolatie in de woningen te verbeteren. Het 
is de taak van de overheid hieromtrent voorschriften te geven. Het is 
wenselijk in grotere verscheidenheid te bouwen dan tot nu toe is gebeurd. 
Met name het eengezinshuis zou meer moeten worden gebouwd. Het is 
de taak van de overheid de subsidies aan de woningbouw dusdanig aan te 
passen, dat een verscheidenheid in sociaal-verantwoorde woningtypen kan 
worden gebouwd. Het onderzoekingswerk naar de invloed van het wonen 
op het gezinsleven dient door de overheid financieel te worden gestimuleerd, 
waarbij o.a. gedacht moet worden aan de arbeid van het Nederlands 
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. 

Het is wenselijk bij de etagebouw het terrein tussen de woningen niet 
steeds tot gemeenschappelijke tuin te bestemmen, doch ook de privétuin 
(al dan niet in combinatie met een strook gemeenschappelijke tuin) bij 
de etagebouw toe te passen. 

Via de stedebouwkundige plannen kan de overheid dit bereiken. 
De verhoging van de kwaliteit van de woningen zal niet kunnen worden 

bereikt zonder dat de bewoner een redelijk deel van zijn inkomen be
stemt aan huur. Huurverhoging is derhalve noodzakelijk. Het is de taak 
van de overheid deze na te streven, waarbij naar onze mening een lang
zame doch constante verhoging de aangewezen weg is, een weg die immers 
het meest overeenkomt met de weg die alle goederen in Nederland heb
ben afgelegd sinds 1940. Schoksgewijze huurverhoging is veel moeilijker 
te verwerken voor de Nederlandse economie. 

* 
GEZIN EN SCHOOL 

DOOR 

MEVR. D. I. BOUMAN-ERINGA 

Als belangstellende leek, die in de loop van de jaren met verschillende 
takken van onderwijs in aanraking ben gekomen, wil ik, op verzoek van 
de redactie van dit blad, trachten, enkele opmerkingen te maken naar 
aanleiding van de relatie tussen gezin en school. In aanmerking nemende 
het karakter van dit tijdschrift wil ik bovendien met U nagaan, waar de 
terreinen, de invloedssferen van gezin en school in aanraking komen met 
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die van de overheid. Immers, de overheid raakt telkens, zij het opzettelijk, 
zij het onopzettelijk en indirect, de sfeer van het gezin en van de school. 
Ik hoop daarbij ,niet al te gemakkelijke oplossingen te suggereren, of U met 
reeksen feiten en cijfers te vermoeien, waarmee wij wellicht niet dagelijks 
geconfronteerd worden. 

Wanneer wij het gezin, de school en de overheid zien als drie grootheden 
soeverein in eigen kring, dan rijst de vraag, waar van elk van de drie 
de eigen taak ligt, en vervolgens, in. hoeverre zij stimulerend, remmend of 
overheersend op elkaar kunnen inwerken. In hoeverre overschrijdt een 
van de drie zijn of haar bevoegdheid? Mij lijkt het onderzoek naar de 
mogelijkheid van wederzijdse hulp en inspiratie belangrijker dan het 
laatste, de terrein- of machtsoverschrijding. Om even bij het gezin en de 
overheid te blijven - mijn indruk is, dat het gezin zich vaak door de 
overheidsmaatregelen meer bedreigd voelt dan geholpen en beschermd, 
waartegen we dan bij de particulier een houding van afweer, van verzet, 
van kritiek ontmoeten, die mijns inziens dikwijls voortkomt uit een mis
plaatst gevoel van machteloosheid, een gekwetste-minderheden mentaliteit 
van mensen, die menen "dat je er toch niets tegen kunt doen", en die dus 
hun heil gaan zoeken in foeteren, om ,niet te zeggen: kankeren, op de 
regering, naar "goed" nederlands gebruik. In een steeds gecompliceerder 
wordende samenleving is het nu eenmaal onvermijdelijk, dat er "van hoger 
hand" steeds meer verordeningen en voorschriften komen. Afgezien daar
van acht ik het een misvatting, als zou het gezin, de particulier, geen of 
weinig invloed kunnen uitoefenen op wetgeving en bestuur. 

De allereerste "politieke" betekenis van het gezin is - een goed gezin 
te zijn. Basis te zijn van het volksbestaan, ook van het internationale 
volksbestaan. De toestand in de wereld is zó, dat wij de keus hebben -
om met een vooraanstaande franse vrouw (Irène Laure) te spreken -
tussen of totale vernietiging, of onze harten te veranderen. In deze vijf
minnten-voor-twaalf-situatie is het noodzakelijk, dat huwelijken niet uit 
elkaar liggen, en dat de samenwerking tussen ouders en kinderen goed is. 
Het gezin en de gezinsleden mogen zich daarom niet terugtrekken in een 
gekwetste houding, of in een gevoel van onmacht, als zou door te sterke 
specialisatie het niet meer mogelijk zijn problemen en hun oplossingen 
te kennen. In waarlijk christelijk zelfvertrouwen mag en moet het gezin, 
ook in deze tijd, initiatief blijven nemen ten aanzien van school en 
overheid. 

Wat de school betreft geldt eveneens, dat de eerste "politieke" betekenis 
van de school is, een goede school te zijn. Niet alleen een instituut waar 
deugdelijk onderwijs wordt gegeven, maar ook een geheel van bestuur en 
leerkrachten, die als mens voor hun taak berekend zijn, evenwichtig, 
bewust levend, met oordeel des onderscheids in gezagsverhoudingen. Dus: 
in God gelovend, aangezien alleen wie in God en Gods almacht in de 
wereld gelooft, een juiste kijk kan hebben op gezagsverhoudingen. 

En zo geldt ook van de overheid, dat haar eerste zinvolle taak is: een 
goede overheid te zijn, dat wil zeggen, geen abstractie, maar een samen
werkend geheel van mannen en vrouwen, die weten, wat gezagsverhou
dingen in de wereld zijn, die Gods gezag in de wereld erkennen. Die in 
hun huwelijk, bij de opvoeding van hun kinderen, zelf het voorbeeld 
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geven van wat het betekent, gelukkig te zijn door het verbonden zijn met 
God. Mensen ook, die, zonder hun karakter te verliezen dit anderen 
weten vóór te leven, en dus niet vervallen tot allerlei ondeugden, welke 
met deze houding in strijd zijn: ambtenarij, stroefheid, heerszucht, hoog
moed, streven naar macht, onmachtig samen te werken met anderen of 
andersdenkenden. 

Wat de problemen van de schoolwereld betreft, deze zijn te onderschei
den in die van de periode, waarin de kinderen nog niet, die waarin zij 
wel, en die waarin zij niet meer leerplichtig zijn. 

Daar is dan allereerst de wettelijke gelijkstelling van het openbaar en 
het bijzonder kleuteronderwijs, die eind 1955 een feit is geworden en die 
dit type onderwijs opnieuw in de volle belangstelling heeft gebracht. Is de 
kleuterschool alleen maar een instituut om de moeders te verlichten? In dat 
geval worden we geconfronteerd met datgene, wat de taak van de moeders 
blijkbaar nodeloos en onredelijk verzwaart: onvoldoende woonruimte, min 
of meer vrijwillige beroepsarbeid van de gehuwde vrouw. En dat in een 
tijd van hoogconjunctuur! Wordt het mode, een kind naar de kleuter
school te zenden, of hebben wij ook wel de moed om een kind, dat echt 
nog beter bij moeder thuis kan zijn bij moeder thuis te laten, totdat het 
"kleuterschoolrijp" is? En kunnen wij ons die luxe permitteren? Of 
eigenlijk niet? Hoe staat het met onze belangstelling voor de kleuterschool? 
Jarenlang hebben de kleuterscholen geleefd in een soort permanente toe
stand van ondervoeding. En nog, ook na het aannemen van de wet op het 
kleuteronderwijs zijn de problemen verre van opgelost. Het leerlingen
aantal loopt in vele stadswijken terug, door de verschuiving van de be
woning in de steden, en doordat de topjaren voor de schoolbevolking van 
vlak na de oorlog voorbij zijn. Menige kleuterleidster komt op wachtgeld 
in de stad, terwijl het platteland nog dringend behoefte heeft aan ge
schoolde krachten. Hoe staat het met ons begrip voor de levensomstandig
heden van de alleenstaande vrouwen, die onze jongste kinderen onderwijs 
geven en opvoeden, en dat op een manier waar wij vaak heel wat van 
kunnen opsteken? 

Zien wij kleuterscholen nog altijd als een soort bewaarschool en doen 
wij er aan mee ons vrolijk te maken over de opleiding, waar over Plato 
en Rousseau gesproken wordt, of zijn wij al zover, dat we het kleuter
onderwijs zien als een eigen type school, met eigen problematiek? En niet 
als een soort dépendance van onze lagere scholen. Zijn wij, moeders, op 
de hoogte van de opleiding aan de vormscholen ? In enkele overkoepelende 
vrouwenorganisaties ontmoeten huisvrouwen, inspectrices, kleuterleidsters 
elkaar. Treedt ieder inderdaad buiten het eigen vakgebied en is er uit
wisseling? Kwesties van schoolgebouwen, meubilair, leermiddelen, sanitair, 
speelmogelijkheid, financiën, liggen die uitsluitend op het werkterrein van 
de inspectie of spreken de ouders een woordje mee bij het stichten en in 
stand houden van deze scholen? 

Ten aanzien van de lagere scholen zouden wij soortgelijke vragen kun
nen stellen. Is er, vanuit het gezin, een dóelbewust meeleven met hoofd en 
leerkrachten, in het besef, dat de ouders de school dragen, of wachten wij 
passief af tot wij in oppervlakkig contact komen met de school van onze 
kinderen? Waar het bijzonder lager onderwijs al zoveel langer geleden 
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gelijkgesteld is met het openbaar onderwijs, heeft de subsidiëring mee
gebracht een enorme verslapping van de belangstelling. Legt U eens het 
oor te luisteren bij besprekingen naar aanleiding van de jaarlijkse Unie
collecte. Het houden van deze collecte is nog altijd nodig voor de b.l.o.
scholen. Voor de schippersscholen. Waarom ? Waarom worden dan die 
scholen niet gesubsidiëerd? En waarom worden er niet méér b.l.o.-scholen 
gesticht? Terwijl ieder weet, dat de rem in de overvolle lagere school~ 
klassen de kinderen zijn, die eigenlijk op de b.l.o.-scholen thuis horen? 
Bar slecht staat het met de schoolverenigingen, die vroeger scholen in het 
leven riepen in de overtuiging, dat via de school het Evangelie moest en 
kon worden verbreid. Zij bestaan alleen nog maar uit een schoolbestuur 
met hier en daar een vereenzaamd lid. 

Ook in de lagere school liggen nog tal van kwesties, die typerend zijn 
voor de wijze, waarop men de taakverdeling beschouwt tussen gezin, 
school en overheid, die daarom actueel zijn en een principieel karakter 
dragen. Wanneer kinderen lange tijd samen zijn in dezelfde ruimte, dan 
ligt de verantwoording voor de gezondheid van de kinderen voor een deel 
bij de school, vandaar terecht t.b.c.-keuring, controle op ogen, op oren, 
inenting tegen infectieziekte. Maar tanden en kiezen? Verband te leggen 
tussen verhoging van het gezondheidspeil der kinderen en de daarvan 
te verwachten verbetering van het onderwijsresultaat ten gevolge van de 
schooltandverzorging, is wel wat ver gezocht, om met mr. J. J. Hangel
broek te spreken. En hoe staat het met de schoolmelk-voorziening? De 
voeding van het schoolkind komt toch voor rekening van de ouders? 
Ingrijpender worden deze kwesties, wanneer bijzondere scholen aange
wezen zijn op diensten, die zich bezig houden met de geestelijke volks
gezondheid, schoolpedagogische, logopedische, e.d. diensten, waarvoor geen 
gelijkstelling geldt, zodat ook het bijzonder onderwijs dikwijls op deze 
diensten is aangewezen. Het zou immers volkomen logisch en voor de 
hand liggend zijn, wanneer de overheid aan de bijzondere scholen zodanige 
subsidies verleende, dat eigen krachten konden worden aangesteld, die het 
eigen milieu kennen en zich bij de behandeling van de kinderen aansluiten 
bij en laten leiden door de ideeën, welke gezaghebbend zijn voor het 
bizondere milieu. Kwesties als deze werden meer dan eens aangesneden 
in Antirevolutionaire Staatkunde en in De Magistratuur. De vraag blijft: 
hoe kunnen ouders en particulieren de school steunen, en de overheid 
gunstig beïnvloeden? Ik kom daar nog op terug. 

Het zal ieder duidelijk zijn, dat op een school waar het meest ernst 
wordt gemaakt met erkennen van gezag, maar ook met het erkennen van 
de juiste verhoudingen onder mensen - ideaal gezien dus eigenlijk alleen 
maar scholen, waar men zich oriënteert aan bijbelse maatstaven -, de 
leerlingen het best worden klaar gemaakt voor toekomstig leiderschap in 
de maatschappij. In verband hiermee is het dan ook van het grootste 
belang, terwijl die maatschappij zichzelf voortdurend vernieuwt en moderni
seert, dat het onderwijs, dat de kinderen voorbereidt op het leven in de 
maatschappij, niet verstart. Het moeten wel de oudste typen onderwijs 
zijn, die zich het traagst vernieuwen. Juist ten aanzien van de lagere 
school hoort men nogal eens de klacht, dat het onderwijs niet aansluit bij 
het werk in, om maar iets te noemen: de fabriek. Vaak wordt er terecht 
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over een schoolmoeheid gesproken, vooral in verband met de minder 
begaafde kinderen, die hunkeren naar de dag, waarop ze niet meer leer
plichtig zullen zijn. Het is daarom zeer nodig, dat ook de ouders zich 
verdiepen in de mogelijkheden tot vernieuwing van het onderwijs. Ver
nieuwing, die gepaard gaat met het vasthouden van een principiële lijn, 
maar toch wel degelijk telkens doorgaande vernieuwing. Ideaal is, dat èn 
de school, èn de gezinnen zelf elkaar ten voorbeeld zijn in het niet ver
starren, in het niet achter raken in onjuist conservatisme, in het zoeken 
naar steeds nieuwe bijbels verantwoorde mogelijkheden. Christen-zijn be
tekent immers - ideaal gezien - óók: in de avant-garde staan. Typerend 
voor het gerechtvaardigde zelfvertrouwen van de christen mág immers zijn, 
dat hij rustig zonder geprikkelde minderheden-mentaliteit, kennis neemt 
van opinies en vondsten, resultaten van experimenten, uit "het andere 
kamp" afkomstig. Op het aanrakingsvlak van school en gezin liggen vragen 
als deze (die stellig van belang zijn ook voor de kracht en de gezondheid 
van het volk als geheel): Kan het kind thuis geconcentreerd werken? Zijn 
de ouders zelf in staat tot concentratie, zelftucht en teamwork met hun 
kinderen, als het gaat om de juiste verhouding tussen inspanning en ont
spanning, het keusloos laten binnen dringen van radio en televisienieuws. 
Concentratie - óók door de kinderen niet voort te jagen tot een tempo, 
waar ze eigenlijk niet aan toe zijn? Ook hier spreekt de huisvesting weer 
een woordje mee, al is de belangrijkste factor m.i. wat ik in het begin 
heb gezegd over de rust, nl. de psychische evenwichtigheid in het gezin. 

Langzamerhand zitten we midden in vragen, die zich ook bij het 
middelbaar onderwijs en het voorbereidend hoger onderwijs voordoen en 
waarvan enkele, al dragen ze niet een direct "politiek" karakter, in dit 
verband toch wel mogen worden genoemd. Een van die dingen is de 
keus van een school. Verwarrend is het voor vele ouders, dat leer
krachten uit orthodox protestantse kring verbonden raken aan openbare 
scholen. "Nu ja," wordt er dan al gauw bij het kiezen van een middel
bare school gezegd, "die en die leraren zijn toch orthodox protestant." 
Zonder het recht op persoonlijke beslissing van ieder mens te willen 
aanranden, meen ik toch, dat we deze dingen zo veel mogelijk zuiver 
moeten stellen, en de uitdrukking "het christelijke onderwijs dienen" 
niet uithollen, en ik geloof, dat ouders goed doen, in deze dingen zuivere 
beslissingen te nemen. 

Het is volkomen ondoenlijk, maar het lijkt mij ook allerminst nood
zakelijk, in dit kort bestek ieder nederlands schooltype te behandelen, 
en een opsomming te geven, van de kwesties, daaraan verbonden. Ook 
heb ik het hoger onderwijs geheel buiten beschouwing gelaten. 

Sinds kort is de leerplichtige leeftijd in Nederland verhoogd. Bij de 
vorming van de fabrieksjeugd hebben we te maken met een geheel van 
vraagstukken, die van de ouders een geheel nieuwe en eigen beslissing 
vragen. En daarmee kom ik dan nog even op het onderwijs aan niet
meer-Ieerplichtigen. Want, al is die verhoging dan een wettelijk feit ge
worden, zien de ouders in, hoe belangrijk het is, dat de jongens en meisjes 
nog niet in de kille maatschappij behoeven mee te verdienen, of staren 
zij zich blind op inkomstenderving? Zullen de moeders op het platteland 
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de meisjes con amore naar de landbouwhuishoudscholen zenden, of zullen 
zij ze liefst zo snel mogelijk willen inschakelen in de bedrijven? Hier ligt 
nog heel wat pedagogisch werk, dat aan de ouders moet worden verricht. 
De beide rapporten, over deze materie aan de minister uitgebracht door 
de hiermee belaste subcommissies, zowel over de mannelijke als over 
de vrouwelijke fabrieksarbeid(st)ers, zeggen hierover zeer behartigens
waardige dingen. 

Waarom krijgen niet méér kinderen voortgezet onderwijs? Als een 
van de oorzaken hiervan wijst de subcommissie Onderzoek ontwikkelings
mogelijkheden 14--20-jarigen voor wat betreft de mannelijke fabrieks
arbeiders o. a. op de onvoldoende spreiding van voor dezen geschikt 
onderwijs. 

"Wij arbeiders", klaagt een arbeider zelf, "worden eigenlijk als halve 
mensen de praktijk ingestuurd. Na het veertiende jaar (ook nu, na 
het vijftiende jaar, geldt dit nog, zij het in mindere mate: B.-E.) houdt 
de vorming op en wat je daarna nog hier en daar oppikt, is meegenomen. 
Je hebt nooit geleerd om zelfstandig te denken en daarom laten we ons 
w vaak door leuzen en mooie woorden uit partijprogramma's meesleuren." 
"De samenhang," tekent de Commissie hierbij aan, "tussen geringe vor
ming, ongeschoolde arbeid en politiek extremisme komt duidelijk tot uit
drukking in de naar woonwijken gepubliceerde uitslagen der verkiezingen." 

Waarin kunnen nu, buiten het hier en daar reeds genoemde, gezinnen 
en gezinsleden de school, maar ook de overheid behulpzaam zijn? Dan 
denk ik allereerst aan wat ik zou willen noemen het "vóór-politieke 
werk". Is bv. de moeder in het gezin lid van een vrouwenorganisatie, 
waar problemen als bovengenoemde ter sprake worden gebracht? Te 
weinig wordt .nog beseft, hoe groot de waarde is van krachtig levende 
vrouwenorganisaties die verdieping brengen van feitelijke en principiële 
kennis, maar die tevens al of niet in samenwerking met andere organisa
ties, daadwerkelijk invloed uitoefenen gemeentelijk, provinciaal, landelijk 
en zelfs internationaal. Voorlichtend: aan de bevolking. \\Tie leert bv. 
de arbeidersvrouwen denken? Doen de protestants-christelijke organisaties 
dit of hebben wij dit al te veel overgelaten aan links-georiënteerde ver
enigingen en bonden ? Voorlichtend, ook aan de regering. Voordat immers 
een bestuursmaatregel tot stand komt, steekt de overheid in zó brede 
kring haar licht op, dat hier grote mogelijkheden liggen voor initiatief 
van intensief werkende organisaties. Mogelijkheden, waarvan de leden 
zelf vaak te weinig zijn doordrongen, waarvan zij vaak maar aan hun 
besturen overlaten, die al of niet te benutten. 

Van groot belang is allereerst het politiek meeleven van vrouwen door 
lidmaatschap van een (vrouwen-)studiegroep en/of een kiesvereniging. 

Hoe meer vrouwen er op den duur komen in de vertegenwoordigende 
lichamen (niet alléé.n omdat zij vrouw zijn, maar, behalve omdat zij 
capabel zijn, óók omdat zij vrouw zijn) en hoe meer meegeleefd en uit
gewisseld wordt met de vrouwen in de meest verantwoordelijke linie, 
des te duidelijker kan het vrouwelijk inzicht, als gezonde aanvulling op 
het mannelijke doordringen, ook tot de regering. Gelukkig gaan hoe 
langer hoe méér vrouwen de wenk verstaan, eenmaal gegeven door 
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jkvr. C. M. Asch van Wijck. Heel veel werk, dat vroeger in de huizen 
gebeurde (kaarsen en zeep maken, inmaken, wassen enz.) en dat nu 
door fabrieken en wasserijen van ons is overgenomen, vraagt van ons 
belangstelling en een ons mee verantwoordelijk voelen voor degenen, die 
deze arbeid voor ons verrichten. Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de 
scholen. Vele vrouwen zijn nog te aarzelend, waar het politiek meeleven 
en invloed uitoefenen betreft. In dit opzicht is de antirevolutionaire groe
pering nog een jonge groepering. Beschouwing van de geschiedenis van 
het maatschappelijk werk in al zijn geledingen laat immers zien hoe uit de 
belangstelling van particulieren eerst maatschappelijke organisaties zijn 
gegroeid, die hoe langer hoe meer zijn gaan zien, dat men de mensen en 
de mensheid op den duur pas doeltreffend kan helpen door invloed uit te 
oefenen op de wetgeving. Er is dus - en dit geldt ook ten aanzien van 
het onderwerp dat ons bezighoudt wel degelijk contact met en beïnvloeding 
van de overheid mogelijk door de georganiseerde particulieren, al is de 
weg vaak lang, en al malen de molens aan die weg langzaam. Als men 
maar begint met· belangstelling te tonen en zich te oriënteren. 

\Vat ik gezegd heb ten aanzien van de moeder in het gezin geldt ook 
van de vader en de oudere zoons en dochters. Het is dan ook van groot 
belang, dat men onderling dezelfde politieke richting is toegedaan. V raag
stukken, o.a. het onderwijs betreffende, kan men heel goed laten behan
delen op een kiesvereniging in de rustige tijd zonder verkiezingspropa
ganda. Ook bij het constateren van wantoestanden en het zoeken van 
nieuwe wegen kan men in dit milieu en door rustige bespreking zoeken 
naar een positieve houding. Het bespreken van zulke actuele kwesties zal 
enerzijds leiden tot een meer actief politiek leven en meeleven, en zal 
anderzijds op den duur de specialisten op onderwijsgebied het besef kunnen 
geven, niet alleen te staan op vooruitgeschoven posten. Kritiek - ook op 
de overheid - wordt reëler, zodra men zelf verantwoording gaat nemen. 
Wie - ook onderwijsprohlemen - gaat bestuderen, zal enerzijds voor
zichtiger worden in een te snel en te negatief oordeel - de vraagstukken 
zijn hier en daar immers nauwelijks te overzien (waarom bv. niet méér 
haast gemaakt met scholenbouw?), en zal anderzijds de beschikbare demo
cratische communicatiemiddelen - pers, radio - ook doelbewuster en 
krachtiger willen en weten te benutten. Propaganda voor positieve ideeën 
op onderwijsgebied behoeft dus allerminst uitsluitend beperkt te blijven 
tot de speciale vakbladen. 

Als middel tot direct contact tussen gezin en school zou ik nog willen 
noemen de oudervereniging, die niet ingrijpt in het schoolleven in strikte 
zin, maar die m.i. het bestuur en de leerkrachten van een school tot grote 
steun kan zijn, mits men verstandig samenwerkt en de juiste werkver
deling vindt. 

Ten slotte wil ik nog noemen - en dit geldt voor de oudere zoons en 
dochters in de gezinnen - de behoefte, die er nog steeds bestaat aan 
leiders en leidsters bij het vormende werk onder fabrieksjeugd, al ligt dit 
op de grens van onderwijs en maatschappelijk werk. 

Wat het voorlichtend werk betreft door particuliere organisaties ver
richt, zou ik nog willen wijzen op de waarde van de uitwisseling met 
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andersdenkenden, zoals dat mogelijk was, in een tijd toen in Nederland alle 
organisaties een minder massaal karakter droegen, maar dat in nieuwe 
vormen in deze tijd toch weer in praktijk wordt gebracht in gespreks
centra en in verenigingen, die leden hebben van gemengde politieke over
tuiging. Er bestaat nauwelijks groter ellende voor het politieke leven van 
een land dan dat men elkaar alleen als kemphanen bevecht ieder in het 
eigen blad en in eigen milieu. 

Laten wij, nagaande, waar de invloedssferen van gezin, school en over
heid elkander raken, niet blijven steken in de al of niet gerechtvaardigde 
vrees voor of toorn over bedreiging en gebiedsoverschrijding, doch laten 
wij vooral als gezinnen en gezinsleden ons volk dienen door alle mogelijk
heden op te sporen en te benutten om elkaar te helpen en tot steun 
te zijn. 

* 

HET GEZIN EN HET BEJAARDENPROBLEEM 

DOOR 

J. VAN KLINKEN EC. DRS. 

1. In tal van beschouwingen over het gezin worden we zijdelings met het 
bejaardenprobleem geconfronteerd. Tegelijk met het signaleren van het 
functieverlies van de moderne gezinnen wordt namelijk vaak ingegaan op 
het minder frequent voorkomen van de drie-generatie-familie, bestaande 
uit grootouders, ouders en kinderen. In plaats van deze vroegere, min of 
meer patriarchale familie is het eigenlijke gezin van ouders en kinderen 
als zelfstandig verband naar buiten getreden. Het merkwaardige is nu, 
dat in de gezinssociologische litteratuur slechts één deel van de vroegere 
patriarchale familie wordt behandeld, nl. het gezin van ouders en kinderen. 
Het andere deel, het gezin van de grootouders, wordt zelden in de ge
zinssociologie behandeld. Het vindt een plaats in de gerontologie, d.i. de 
wetenschap van de ouderdom. Hoewel het ontstaan en de verdere uitbouw 
.van deze wetenschap toegejuicht kan worden dreigt hierbij het gevaar, dat 
de bejaarden te veel als een aparte groep worden beschouwd en te weinig 
als een integrerend deel van de gehele samenleving. Het is daarom ver
heugend, dat in dit gezinsnummer ook aandacht wordt geschonken aan 
de gezinnen van de bejaarden. 

Il. Door verschillende oorzaken is het bejaardenvraagstuk meer in het 
centrum der belangstelling gekomen. Eén der belangrijkste hiervan is wel 
de relatieve en absolute toe.neming van het aàntal bejaarden, zowel in ons 
land als elders. De staat 1.) hieronder geeft daarvan een indruk 

1.) Prae-adviezen Congres inzake het Bejaardenvraagstuk, Scheveningen, 1956, blz. 41. 
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Toestand op Personen van 
Totale I Percentage 

31 december 65 jaar 
bevolking 

personen van 
van het jaar en ouder 65 jaar en ouder 

1849 145.079 3.056.879 4.7 

1909 358.527 5.858.175 6.1 

1930 491.918 7.935.565 6.2 

1947 683.139 9.625.499 7.1 

1954 889.971 10.680.023 8.2 

Helaas zijn ons geen cijfers van recente datum bekend over het aantal 
gezinnen van bejaarden. Wel wordt een globale indruk verkregen uit de 
volgende tabel 2), waarin de huisvesting van personen van 65 jaar en ouder 
in 1950 wordt vermeld: 

ongeveer 503.000 (65 %) in eigen gezinnen, 

" 
100.000 (13 ro) alleenwonenden, zelfstandig in woning of kamer, 

" 
99.000 (13 %) inwonend bij kinderen of andere familieleden, 

" 
24.000 ( 3 %) inwonend in een vreemd gezin, 

" 
45.000 (6%) in gestichten of instellingen van allerlei aard, 

waarvan 

" 
30.000 (3,8 %) in niet-winstbeogende tehuizen voor bejaarden. 

Hieruit blijkt, dat het grootste deel der bejaarden in gezinsverband leeft. 
Bij de volgende verhandeling zullen de specifieke problemen van de alleen
staande bejaarde onbesproken blijven. 

Na een zeer beknopte aanduiding van enkele problemen (lIl) zullen mo
gelijke oplossingen en voorzieningen worden aangegeven (IV), waarna 
vooral ingegaan zal worden op de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
deze voorzieningen (V). 

lIl. Hierboven werd een bejaarde gelijk gesteld met een persoon van 
65 jaar of ouder. Voor ons doel is dit de doelmatigste oplossing. Toch 
schept deze koppeling van het begrip bejaarde aan de kalenderleeftijd 
moeilijkheden. Bejaard-zijn is namelijk niet alleen een numeriek verschijn
sel, doch meer een sociaal-cultureel en geestelijk probleem. Bovendien is 
de kalenderleeftijd nooit gelijk aan de psychische en aan de biologische 
leeftijd. Men kan psychisch en/of biologisch bejaard zijn voor de vijf en 
zestig jarige leeftijd is aangebroken. Anderzijds kennen we de lichamelijk 
en geestelijk nog vitalen van boven de vijf en zestig (Churchill, Adenauer). 
Straks wordt hierop nader in gegaan. 

Bejaarden kennen een spanning tussen de door hen zelf gewenste situatie 
en de feitelijke omstandigheden waarin zij verkeren. Zij wensen zo lang 
mogelijk in zelfstandigheid en vrijheid een volwaardige plaats in de samen
leving te blijven behouden. Zelfstandigheid en vrijheid worden vaak hoger 

2) A.w. blz. 43. 
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gewaardeerd dan een goede verzorging. Tal van onderzoekingen 3) wijzen 
op deze drang naar zelfstandigheid. Bovendien willen vele bejaarden deze 
zelfstandigheid graag zo lang mogelijk beleven in hun oude vertrouwde om
geving en sfeer. Een oude boom moet niet meer verplant worden. Voor de 
samenleving zijn dit gunstig te waarderen eigenschappen. Zelfstandige be
jaarden zijn veel minder aangewezen op de zo schaarse hulp van anderen 
en veroorzaken een geringere ( economische) belasting van het economisch
productieve deel der bevolking. Voorts is handhaving van de bejaarden in 
een bepaalde samenleving van grote sociale en geestelijke betekenis voor 
de samenleving zelve. In deze dynamische tijd kunnen bejaarden rustpun
ten vormen in de samenleving. De gerijpte wijsheid der ouderen kan zonder 
schade niet worden gemist. 

Voor bejaarde en samenleving beide is derhalve de integratie van de 
eerste in de samenleving gewenst. Vooral de christen-visie zal dit onder
strepen. De Bijbel kent immers geen tegenstelling tussen verschillende 
leeftijdsgroepen. Nog onlangs heeft dr. Gilhuis dit in zijn proefschrift 4) 
duidelijk gemaakt. 

We spraken van een spanning tussen deze wensen en de werkelijkheid. 
Bij het klimmen der jaren wordt het de bejaarde steeds moeilijker zijn 
verlangens te blijven realiseren. Tal van omstandigheden maken zijn inte
gratie in de samenleving steeds minder hecht en veroorzaken bovendien 
vaak (te) vroege opheffing van de zelfstandigheid. 

Economische factoren noodzaken dikwijls het bejaardengezin tot ophef
fi.ng van een eigen zelfstandige huishouding. Door financiële onmacht 
gedwongen moet vaak voortijdig een onderkomen gezocht worden bij de 
kinderen of in een diaconaal of gemeentelijk tehuis. Noodzakelijke be
zuinigingen nopen ook vaak tot bedanken voor het lidmaatschap van 
verenigingen. Grotere eenzaamheid is het gevolg. Gelukkig wordt dit iets 
getemperd, omdat de belangstelling van de bejaarde voor verschillende, 
niet aan zijn tempo en interessesfeer aangepaste, verenigingsactiviteiten 
minder wordt. In dit verband moge even nader ingegaan worden op het 
hanteren van de kalender leef tijd als criterium voor de pensionnering. Grote 
groepen van onze bevolking, met name personen werkzaam in de industrie 
en bij overheidsinstanties, worden gedwongen hun beroepsmatige werk
zaamheden op 65-jarige leeftijd te beëindige.n. Voor een deel betreft het 
hierbij personen die op grond van hun fysieke en psychische constellatie 
nog wel in staat zijn een gehele of gedeeltelijke dagtaak te vervullen. De 
starre, bureaucratisch gehanteerde pe.nsioengerechtigde leeftijd veroorzaakt 
bij deze groep nodeloos vroegtijdig psychische, sociale en geestelijke moei
lijkheden. Bovendien betekent het een verspilling van arbeidskrachten. 
Vooral in het pragmatisch ingestelde Amerika begint men dit in te zien. 
Terecht wordt daarom de laatste tijd door gerontologen gepleit voor een 
flexibel pensionneringssysteem. 

Er zijn nog meer buiten-persoonlijke factoren die het de bejaarde in 
onze tijd moeilijk kunnen maken. Een snel veranderend normbesef kan ver
vreemding betekenen ten opzichte van de jonge generaties, voor wie de 

3) Het rapport over een literatuuronderzoek van de Studie- en adviescommissie 
inzake bet bejaardenvraagstuk te Enschede geeft hiervan op de blzz. 25 en 26 een 
instructief overzicht. 

4) C. Gilhuis, Pastorale zorg aan bejaarden, zie vooral blzz. 163-166. 
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dynamiek van onze tijd reeds moeilijk is. Speciaal is deze factor werkzaam 
in door industrialisatie en snelverkeer opengebroken traditionele samen
levingen (denk aan de ontwikkelingsgebieden). Men komt eenzaam te 
staan, ook door het sterven van vrienden en bekenden, van man of vrouw. 
Slechts het geloof in Christus en een persoonlijk gebedsleven vermag deze 
eenzaamheid te doorbreken. Immers de waarde van ons leven wordt in 
laatste instantie niet bepaald door het aantal sociale rollen, welke wij ver
vullen, maar door de aard van onze verhouding tot God 5). 

Behalve de boven genoemde buiten-persoonlijke factoren kunnen ook 
veranderingen in de persoon zelve tot gevolg hebben, dat de zelfstandigheid 
wordt bedreigd. Ouderdom kan nI. gepaard gaan met lichamelijke en 
geestelijke invaliditeit. Zonder gezinsverband en meestal ook zonder hulp 
van buiten is in vele gevallen van invaliditeit het zelfstandig blijven wonen 
onverantwoord. 

IV. Enkele belangrijke te treffen voorzieningen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende typologie der be

jaarden 6): 

Niet of 
d I mei entee 

hulpbe-
hoevenden Validen 

Bejaarden 

Hulpbehoevenden (verzorging en verpleging) 

Niet-validen 

Lichamelijk I Geestelijk 

Thuis ver- Niet thuis A-soei- Onvol- Krank-
pleegbaren verpleegbaren alen Waar- zinnigen 

digen 
Niet Spec. spec. med. med. hulp hulp 

Voorts wordt uitgegaan van de door prof. dr. R. van Dijk 7) geformu
leerde grondwet voor alle bejaardenzorg: 

"steun de bejaarden, die ge zegt te willen helpen tot het uiterste in hun 
poging om zelfstandig te zijn in eigen sfeer en eigen milieu." 

De niet of incidenteel hulpbehoevenden en een deel van de valide hulp
behoevenden kunnen het gemakkelijkst in hun oude omgeving woonachtig 
blijven en - wat even belangrijk is - hun zelfstandigheid handhaven, 
mits er bepaalde voorzieningen worden getroffen. In de eerste plaats 
denken we hier aan de noodzaak, dat voor deze categorie speciale kleine 
bejaardenwoningen worden gebouwd. 

Kleinere woningen zullen het vele bejaarden mogelijk maken gedurende 

5) Aldus drs. J. J. M. Wijders in zijn Ten Geleide van Het Bejaardenvraagstuk 
te Maastricht, 1956. 

6) Huisvesting van bejaarden, rapport van het Bouwcentrum, 1953. 
7) Onderzoek naar de levensomstandigheden, behoeften en wensen der bejaarden in 

de Watergraafsmeer, 1954, blz. 86. 
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langere tijd zelf - of met korststondige hulp - hun huishouding te ver
zorgen. Deze zelfstandige behuizing verhoogt de mogelijkheid tot de zo 
gewenste integratie in de samenleving. Men houdt de dagelijkse contacten 
met buren, vrienden en leveranciers. Men blijft meer in de wereld staan. 
Kleine bejaardenwoningen zijn eveneens meer aangepast aan de finan
ciële mogelijkheden van het merendeel der bejaarden. 

Deze zelfstandige woningen voor bejaarden kunnen gesubsidieerd 
worden op grond van de Woningwet of volgens de Premie- en Bijdrage
regeling Woningbouw 1953. Bij bouw op basis van de Woningwet ont
vangt men bij eensgezinswoningen jaarlijks bijdragen (verschillend per 
gemeenteklasse). Alleen door de Kroon toegelaten corporaties en ge
meenten kunnen op basis van deze wet bouwen. De Premie- en Bijdrage
regeling Woningbouw 1953, vooral bedoeld voor de particuliere bouwers, 
maakt het mogelijk een bedrag ineens te ontvangen na het gereedkomen 
van de woning. 

Mr. P. M. M. C. Palmen berekent in zijn prae-advies voor het in 
oktober jl. te Scheveningen gehouden congres inzake het bejaarden
vraagstuk, dat de huur van een woning, gebouwd volgens de Premie- en 
Bijdrageregeling ongeveer f 2,- per week hoger ligt déln bij bouw 
volgens de Woningwet. (Op basis van 4 % rente per jaar is bij de laatste 
de huur ongeveer f 6,60 per week.) In verband met deze kostenverschillen 
adviseert Palmen bejaardenwoningen volgens de Woningwet te bouwen. 
Voorts bepleit hij een bijzondere subsidieregeling voor bejaarden
woningen. De huidige huurverschillen tussen bejaardenwoningen en de 
v,eelal grotere oude woningen zijn te klein om bejaarden er toe te brengen 
deze kleine woningen te betrekken. Bovendien acht hij een speciale subsi
dieregeling gewenst omdat de bouw van bejaardenwoningen goedkoper 
is dan die van "normale" woningen, hetgeen ook een lagere overheidssub
sidie betekent. Deze speciale subsidieregeling zal z. i. gebaseerd moeten 
worden op een vergelijking tussen de huren van beide categorieën woningen. 
Inderdaad zal het noodzakelijk zijn de door Palmen aangewezen weg te 
overwegen. Temeer indien het vraagstuk geplaatst wordt in het kader 
van de huidige slepende' woningnood. Het zal dan echter gewenst zijn 
deze nieuwe mogelijkheden niet alleen op basis van de Woningwet te 
scheppen, doch tevens de Premie- en Bijdrageregeling Woningbouw in 
dit opzicht te veranderen. Slechts dan is het immers mogelijk het eigen
woningbezit - ook voor bejaarden - te stimuleren. Vooral in onze tijd 
van veel krasse bejaarden liggen hier prachtige mogelijkheden van goede 
tijdsbesteding door kleine werkzaamheden aan de eigen woning. 

Hoewel bewoners van speciale bejaardenwoningen dus langer hun 
zelfstandigheid kunnen bewaren, toch zal ook bij velen onder hen op 
den duur een aftakelingsproces optreden waardoor de zelfstandigheid 
bedreigd kan worden. Ondanks geriatrische successen zullen veel bejaar
den bij het stijgen der jaren een achteruitgang in de krachten constateren. 
Permanente hulp van enkele uren per dag, door vrijwilligsters en beroeps
krachten, zal uitkomst kunnen bieden. 

Bejaarden (zowel in gezinnen als alleenstaanden) kunnen bij tijdelijke 
ziekte in veel gevallen hulp ontvangen van een instelling voor gezins
verzorging en gezinshulp. De inkomsten dezer instellingen bestaan echter 
voor ongeveer de helft uit overheidssubsidies (van Rijk en gemeenten), 
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waardoor de mogelijkheden van bedoelde instellingen sterk gebonden zijn 
aan de subsidievoorwaarden. De subsidieregeling voor dit werk bevat 
echter enige punten die het onmogelijk maken met subsidie continue 
hulp aan thuiszittende bejaarden te geven: 

a. Gezinsverzorging en -hulp is van tijdelijk karakter. Hoewel niet 
met name genoemd, wordt hierbij vaak aan een periode van 6 à 7 weken 
gedacht. Nodig is permanente hulp. 

b. Gezinshulpdagen worden slechts op paritaire basis met gezins
verzorgingsdagen gesubsidieerd. Ter voorkoming van ontaarding van het 
gezinsverzorgingswerk is deze maatregel in het kader van hulp aan 
jongere gezinnen toe te juichen. Bij gebruik van de gezinshulp als voor
en nazorg op het werk van de gezinsverzorgster is bovendien sprake van 
een zeker verband tussen beide grootheden. Bij hulp aan bejaarden is er 
geen enkel verband tussen gezinshulp- en gezinsverzorgingsdagen als we 
- hetgeen reëel is - aannemen, dat hier voornamelijk voor de gezins
hulp taken weggelegd zijn. Voor hulp aan bejaarden is derhalve het han
teren van de genoemde paritaire basis irreëel. 

c. De gezinshulp kan voor halve dagen in de gezinnen en bij alleen
staanden werken. Tal van bejaarden zullen reeds geholpen zijn indien 
regelmatig een paar uur per dag of om de andere dag hulp wordt ver
kregen. Een gelukkige omstandigheid, omdat zo meer hulpen aange
trokken kunnen worden. Er kan nl. gebruik gemaakt worden van part
time krachten. 

d. Ongeveer 50 70 van de inkomsten van deze instellingen bestaat 
uit overheidssubsidie. De overige inkomsten bestaan uit retributies van 
de geholpen gezinnen en uit contributies en donaties. Voor tal van be
jaarden zal het thans - gezien het inkomensniveau der bejaarden -
onmogelijk zijn continu een voor de instelling voldoende retributie te 
betalen. Ook na de invoering van de Algemene Ouderdomswet. Pas in de 
verdere toekomst mogen we vruchten verwachten van de steeds groeiende 
ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen, waardoor het mogelijk wordt 
hogere retributies te eisen. Ook wordt het onmogelijk geacht de contri
buties voor het onderhavige doel op te voeren. Als tijdelijke maatregel 
worde derhalve voor deze speciale arbeid een bijzonder subsidie over
wogen. Zodra in de toekomst de huidige financiële noodtoestanden over
wonnen zijn zal echter voor dit subsidie geen rechtsgrond meer aan
wezig zijn. 

Het is noodzakelijk op korte termijn o.a. volgens deze desiderata de 
bedoelde subsidieregeling te herzien. 

In de praktijk zal het nodig blijken de gezinshulpen voor hun taken 
onder de bejaarden enige speciale scholing te geven. Voorlopig lijkt het 
ons gewenst deze opleiding te koppelen aan de pas gestarte opleiding 
voor bejaardenhelpsters, werkzaam in bejaardentehuizen 8). Nadat meer 
ervaring verkregen is met de eisen van het werk onder thuiszittende 
bejaarden kan nader worden bestudeerd of een samengaan der opleiding 
van de beide categorieën bejaardenhelpsters verder gecontinueerd kan wor
den of dat een verdere differentiatie noodzakelijk is. 

8) Zie over deze opleiding: Onze Bejaarden, jrg. 1956, blz. 128 e.v. 



=---- -.--

118 J. VAN KLINKEN EC. DRS. 

We menen dus, dat de combinatie van bejaardenwoningen en de 
mogelijkheid van een regelmatige hulp thuis, van groot belang kan zijn 
om de zelfstandigheid van een groot aantal bejaarden beter te waar
borgen. Een eigen gezinsleven kan zo langer intact blijven. Het voorkomt 
een te vroeg opgenomen worden in pensiontehuizen voor bejaarden. In 
gebieden met heterogene levensbeschouwingen kunnen de kleinere groe
peringen beter geholpen worden door levensbeschouwelijk gerichte instel
lingen voor gezinsverzorging en gezinshulp. Pensiontehuizen zijn immers 
pas exploitabel bij een bepaald minimum (ongeveer 50 á 70 personen). 
Daar zoals hieronder zal blijken door ons de zgn. algemene pension
tehuizen in het algemeen worden afgewezen, zullen kleinere groeperingen 
van een bepaalde levensbeschouwing vaak gedwongen worden met 
regionale tehuizen te werken, waardoor de bejaarden uit hun oude 
geografische en sociale omgeving worden gehaald, hetgeen bepaalde be
zwaren heeft. 

Toch kan er een moment komen, waarop verder zelfstandig wonen 
onverantwoord zal zijn. Al naar de oorzaak hiervan (zie de bovenstaande 
typologie van bejaarden, waar uit de typering de oorzaken vallen af te 
lezen) zijn dan bepaalde andere voorzieningen noodzakelijk. In de eerste 
plaats de pensiontehuizen voor bejaarden voor een deel der valide hulp
behoevende bejaarden en voor een deel der lichamelijk niet-valide be
jaarden. Pensiontehuizen worden voor een groot deel door alleenstaanden 
bewoond, hetgeen nog sterker het geval zal worden na uitvoering van de 
bovengenoemde wensen. Pensiantehuizen kunnen eveneens gebouwd 
worden via de Woningwet en via de Premie- en Bijdrageregeling Woning
bouw 1953. Zie hiervoor het genoemde praeadvies van mr. Palmen. 

Vervolgens verpleeghuizen en geriatrische afdelingen in ziekenhuizen 
voor lichamelijk zieke bejaarden die niet thuis verpleegbaar zijn en die een 
bepaalde medische verzorging en zo mogelijk revalidatie behoeven. Voorts 
speciale tehuizen voor de geestesgestoorde bejaarden en weer andere voor 
de maatschappelijk onaangepaste bejaarden. 

Gebrek aan plaatsruimte maakt het onmogelijk op de problemen aan 
deze categorieën verbonden nader in te gaan. Hetgeen niet wil zeggen, 
dat deze niet spoedig om een oplossing vragen. Het tegendeel is waar. 
Hier heersen nog veel schrijnende toestanden. 

Het medisch kunnen is thans enorm veel verder dan in de praktijk 
toegepast wordt. 

Ook is geen behandeling gegeven van het probleem der bij de kinderen 
inwonende bejaarden. We menen, dat dit zo belangrijke vraagstuk van 
christelijke zijde nader moet worden bestudeerd. Laten we ons thans niet 
te veel leiden door de huidige feitelijke situtatie van kleine woningen 
enz., waardoor het de kinderen onmogelijk is de ouders bij zich in te 
nemen? Behoren sommige van de vroeger reële bezwaren (bv. de opvoe
ding van de kinderen kan te weinig door de verantwoordelijke ouders 
geschieden) niet tot het verleden nu door het ouder worden der bejaarden 
zij pas hun intrek zullen nemen bij de kinderen als de kleinkinderen reeds 
weer uithuizig zijn? 

Al deze vragen vereisen een normatieve bestudering en beantwoording. 
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V. Waar liggen de verantwoordelijkheden? 
Hoewel bejaardenzorg niet opgaat in het maatschappelijk werk liggen 

hier toch veel gelijksoortige problemen. Wij zien thans op beide terreinen 
een gevaarlijke ontwikkeling. Tal van instanties zien hier taken liggen, 
hetgeen op zichzelf genomen verheugend is. 

Gevaarlijk is echter, dat tal van instanties, vooral verschillende ge
meentebesturen, hun taken veel te breed zien, met name op het uitvoe
rende terrein. Bij de overzichten van de in aanbouw zijnde pensiontehuizen 
voor bejaarden en van bejaardenwoningen, vermeld in het tijdschrift Onze 
Bejaarden 9) valt het op, hoeveel gemeentebesturen zich geroepen voelen, 
op dit gebied direct uitvoerend werk te verrichten. 

Nog beangstigender is echter, dat op verschillende plaatsen het zg. 
kerkelijk en particulier initiatief te langzaam en daardoor veelal te laat 
zijn verantwoordelijkheden (en de mogelijkheden) ziet. 

Vanwaar die bezorgdheid? 
In de eerste plaats omdat het zorgwekkend is, dat vooral op dit gebied 

veel (gelukkig niet alle I) gemeentelijke overheden te alomvattend dreigen 
te worden, waardoor de specifieke taak der gemeenten als handhavers der 
publieke gerechtigheid in gevaar kan komen. Bovendien, en dat heeft de 
Rijksoverheid goed gezien, komt het werk als zodanig beter tot zijn recht 
als dit op levensbeschouwelijke basis door het kerkelijk en particulier 
initiatief wordt verricht. Ook zorg voor bejaarden door de overheid is 
steeds levensbeschouwelijk gericht. In levensbeschouwelijk heterogene ge
bieden zal de overheid trachten te varen op het kompas van de grootste 
gemene deler van de desbetreffende levensbeschouwingen. Dit is onaan
vaardbaar. 

In meer homogene gebieden echter - zo kan men redeneren - geldt 
dit bezwaar niet. Inderdaad, doch hier - ook in positief-christelijke ge
bieden - geldt onze eerste stelregel, dat de overheden gebonden zijn aan 
haar eigen specifieke opdracht en dat ze niet te veelomvattend moeten 
worden. 

We menen derhalve, dat primair de kerkelijke en particuliere instanties 
hier een uitvoerende taak hebben. Het is noodzakelijk, dat bejaarden (zowel 
thuis als in diverse tehuizen) geholpen worden door mensen van eigen 
levensbeschouwing. Mensen die hun speciale problematiek beter aanvoelen 
en derhalve doelmatiger kunnen helpen. Het is eveneens nodig, dat onze 
bejaarden hun laatste jaren op deze aarde kunnen doorbrengen in een 
positief christelijke sfeer. 

Tijdelijk heeft de overheid (Rijk, provincie en gemeenten) hier wel 
subsidiërende taken op grond van de huidige algemene noodsituatie onder 
de bejaarden. 

Toch moeten we steeds voor ogen houden, dat door middel van uit
breiding van de verzekeringen (particuliere verzekeringen, ondernemings
en bedrijfspensioenfondsen) deze overheidstaak verminderd dient te 
worden. 

Indien het kerkelijk en particulier initiatief zijn verantwoordelijkheden 
niet ziet, kan echter de overheid geroepen zijn, de nood direct te lenigen 
door uitvoerende maatregelen. Een goede overheid zal dan eerst nog 

9) Onze· Bejaarden, jrg. 1956, nos. 3, 4 en 5. 
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trachten de in gebreke geblevenen op hun taken te wijzen. Er zijn enkele 
voorbeelden te noemen waar dit succes had. 

Hoewel hier niet veel gezegd is van de verschillende tehuizen voor 
bejaarden worde hier nog gewezen op de wenselijkheid van een wet, 
regelende het toezicht op tehuizen voor bejaarden, waardoor tal van 
schrijnende toestanden opgeheven kunnen worden en waarvan een ge
zegende preventieve werking is te verwachten. 

* 
HET GEZIN EN DE SOCIALE WETGEVING 

DOOR 

H. J. VERMEULEN 

Inleidende opmerkingen 
De boven dit artikel geplaatste titel poneert, of wil men het minder 

sterk uitdrukken: wekt de indruk, dat er enig verband bestaat tussen twee 
zeer uiteenlopende grootheden, nI. het gezin en de sociale wetgeving. 

Nu zal wellicht niemand willen ontkennen, dat die relatie er is. Het 
is immers wat gewaagd in het leven van vandaag met zijn velerlei ver
strengelingen en verwevenheden te spoedig te zeggen, dat er tussen be
paalde zaken geen verband bestaat. Maar dit betekent nog niet, dat het 
onderling verband en de betekenis van de aangeduide grootheden voor 
elkaar ons duidelijk voor ogen staan. Het is zeer wel mogelijk, dat wij 
geneigd zijn uit een zekere welwillendheid - wie is er tegenwoordig niet 
graag welwillend? - te beamen, dat er een zodanig verband aanwezig is, 
zonder dat wij er volkomen van overtuigd zijn. 

Het zou zeer wel te verklaren zijn, als er onder onze lezeressen en 
lezers zouden zijn, die bij het kennisnemen van bovenvermelde titel de 
neiging hebben, zich af te vragen of gezin en sociale wetgeving nu zoveel 
met elkaar te maken hebben, dat het verantwoord is aan deze relatie een 
artikel in dit tijdschrift te wijden. Wij hopen, dat onze lezeresse.n en lezers 
het geduld zullen kunnen opbrengen, van het onderstaande kennis te nemen 
en dat zij, aan het slot van dit artikel gekomen, zullen kunnen erkennen: 
het was nog niet zo buitenissig om aan het verband tussen beide een be
schouwing te wijden. 

Alvorens nu deze relatie nader te bezien, willen wij ons er rekenschap 
van geven wat wij onder gezin verstaan en wat wij bedoelen als wij in 
dit artikel de term sociale wetgeving gebruiken, vandaar dat wij allereerst 
een omschrijving van beide begrippen geven. 

Gezin 
Wie één onzer woordenboeken raadpleegt zal kunnen constateren, dat 

de term gezin in drieërlei betekenis kan worden gebruikt. Ten eerste ter 
aanduiding van de leden ener huishouding, dus als begripsomschrijving 
voor het geheel dat in gezinsverband samenwoont, met inbegrip derhalve 
van inwonende familieleden, ondergeschikten en andere personen. Vervol-
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gens als benaming voor de eigenlijke gezinseenheid : man, vrouwen kin
deren. En tenslotte als aanduiding van deze eenheid zonder de huisvader, 
bv. in de uitdrukking: hij gaat met zijn gehele gezin met vakantie. 

Als wij in dit artikel de term gezin gebruiken, dan bedoelen wij daar
mede het huisgezin in de meest gangbare zin van het woord, zoals God-zelf 
het - naar Kuypers woord - fundeerde in de schepping, de samenleving 
gevormd door ouders en kinderen. Een samenleving, die niet slechts een 
natuurlijk gegeven is, maar tegelijk een zedelijke instelling, beheerst door 
zedelijke krachten en welker ongerepte handhaving voor het volksleven 
in al zijn aspecten van zo grote waarde is, dat er van kan worden gezegd, 
dat 'zij behoort tot het kostbaarste wat een volk kan bezitten 1). 

Sociale wetgeving 
Is het vrij gemakkelijk aan te geven wat in de titel van dit artikel met 

de term "gezin" wordt bedoeld, minder eenvoudig is het aan te geven 
waaraan is gedacht toen bij het formuleren van de opdracht, welke in 
deze titel is gegeven, de term "sociale verzekering" werd opgenomen. 

Voor antirevolutionairen die zich hun afkomst bewust zijn, beslaat de 
sociale verzekering een zeer breed terrein. Immers werd, zodra in 1878 
onze landelijke partij-organisatie tot stand kwam en haar program van 
beginselen werd vastgesteld, in dit program artikel 19 opgenomen, han
delende over de sociale kwestie, dat luidde: 

"Zij (de A.R. Partij) erkent de noodzakelijkheid om ook door 
middel van onze wetgeving, beter dan thans, er toe mede te werken, 
dat de verhouding tussen de verschillende maatschappelijke standen 
zoveel doenlijk beantwoorde aan de eisen van Gods Woord." 

In het licht van deze uitspraak, welke later bij herhaling is herzien, 
d.w.z. uitgebreid, zonder dat deze kern werd aangetast, zouden eigenlijk 
al die wettelijke maatregelen, welke ten doel hebben de harmonie tussen 
de maatschappelijke standen te bewaren of te herstellen, hier onder de 
loep dienen te worden genomen. Het is duidelijk, dat wij dan een veel te 
breed vlak zouden trachten te bestrijken. Want wij zouden niet alleen 
aandacht hebben te schenken aan het complex van wetgeving dat tegen
woordig wordt aangeduid met de naam arbeidsrecht, maar eveneens aan 
allerlei maatregelen van sociale aard met betrekking tot de wetgeving ten 
aanzien van de belastingen, de pacht, de woningbouw, enz. 

Doch al laten wij laatstbedoelde wettelijke maatregelen, van hoeveel 
belang deze ook mogen zijn, buiten beschouwing en beperken wij ons tot 
het arbeidsrecht, dan is het terrein wat wij hebben te overzien nog· zeer 
uitgestrekt. Immers worden onder arbeidsrecht samengevat alle wetten, 
die gericht zijn op de persoonlijke onderschikking meebrengende arbeids· 
verhoudingen en de daarmede onmiddellijk samenhangende levensomstan, 
digheden. Alleen reeds de opsomming van de wetten, die volgens deze 
definitie tot het arbeidsrecht behoren, of uit praktische overwegingen 
er toe worden gerekend, geeft een lange lijst. 

1) Aldus prof. dr. V. H. Rutgers in "Staat en gezin", opgenomen in Schrift en 
Historie. 
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Beperking noodzakelijk 
Gewoonlijk worden de wetten, welke tot het arbeidsrecht worden ge-

rekend, verdeeld in vier groepen namelijk de wetten betreffende: 
a. de arbeidersbescherming ; 
b. de arbeidersverzekering ; 
c. het arbeidscontract; 
d. de medezeggenschap van de arbeiders - ook op breder vlak dan 

alleen het sociale. 

Nu zouden wij niet gaarne beweren, dat belangrijke onderdelen van het 
arbeidsrecht, hierboven onder c. en d. aangeduid, zoals de wettelijke 
bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst, de wettelijke regelen be
treffende de collectieve arbeidsovereenkomst en het verbindend en onver
bindend verklaren van bépalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, 
alsmede de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet op de Bedrijfs
organisatie niet van belang kunnen zijn en inderdaad ook zijn voor het 
gezinsleven der arbeiders en dat omgekeerd de situatie in hun gezinnen 
niet haar invloed doet gelden op de naleving van de regels, welke in de 
onderscheiden wetten voor de verhoudingen in onderneming en bedrijfs
tijd zijn gegeven. 

Om slechts één voorbeeld van beide te noemen. Van hoeveel waarde is 
het voor het gezin, dat de man en vader (de enige of althans de voor
naamste kostwinner), wanneer hij zijn werk naar behoren verricht, slechts 
met inachtneming van een opzeggingstermijn, welke bij een dienstverband 
van langere duur ook langer dient te zijn, kan· worden ontslagen en de 
rechter zelfs de bevoegdheid heeft een kennelijk onredelijk ontslag te 
stuiten. En van hoeveel betekenis is het voor de goede gang van het 
arbeidsproces in de onderneming als bv. de jeugdige werknemers in de 
gezinnen, waartoe zij behoren, een zodanige opvoeding hebben ontvangen, 
dat het voor hen volkomen normaal is zich bij de uitvoering van hun 
taak te gedragen overeenkomstig de daarvoor gestelde regels en dienten
gevolge - om een bekende wetsterm te gebruiken - doen en nalaten wat 
een goed arbeider in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te 
laten. 

Maar hoezeer de hier bedoelde delen van het arbeidsrecht van betekenis 
zijn voor en invloed uitoefenen op het gezinsleven, terwijl ook omgekeerd 
het leven en de verhoudingen in de gezinnen van invloed zijn bij de toe
passing en uitvoering van genoemde wetten, laten wij deze hier nu verder 
buiten beschouwing. Wij menen dat - waar beperking noodzakelijk is -
hier allereerst voor bespreking in aanmerking komen wetten behorend 
tot de hierboven vermelde groepen a en b, dus betreffende de arbeiders
bescherming en de arbeidersverzekering. Aangezien ook dan het terrein 
niet voldoende beperkt is, kiezen wij uit elke groep één, nI. de Arbeidswet 
uit de eerste en de Invaliditeitswet uit de tweede groep. 

Beperking van de arbeidstijd 
De Arbeidswet behoort tot dezelfde groep wetten, waartoe ook de 

Veiligheidswet en dan nog een aantal wetten met een beperkter werkings
sfeer, zoals de Mijnwet, de Caissonwet, de Steenhouwerswet en de Stuca-· 
doorswet behoren. Deze hebben alle ten doel de arbeiders door bepaalde 
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voorschriften ten aanzien van de arbeidsduur, veiligheidsmaatregelen, de 
minimum leeftijd, enz. te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van 
de door hen verrichte beroepsarbeid. 

De Arbeidswet is de oudste en zeker niet de onbelangrijkste van deze 
groep. Toen door middel van de parlementaire enquête in 1886 bij ver
nieuwing was gebleken hoezeer beperking van de overmatige arbeids
duur noodzakelijk was, diende het eerste christelijke kabinet, het ministerie
Mackay, enkele maanden na zijn optreden een wetsontwerp in, dat, na 
behandeling in de volksvertegenwoordiging, op 5 mei 1889 in het Staats
blad verscheen als de Wet tot tegengaan van overmatige en gevaarlijke 
arbeid van jeugdige personen en vrouwen. Deze wet diende tevens ter 
vervanging van het in 1874 tot stand gekomen "Kinderwetje" van mr. S. 
van Houten, waarbij arbeid in fabrieken door kinderen beneden 12 jaar 
was verboden. 

De Arbeidswet van 1889 handhaafde de minimum leeftijd op 12 jaar. 
Waren voordien persoonlijke en huiselijke diensten en veldarbeid door 
kinderen beneden 12 jaar nog toegestaan, na het in werking treden van 
deze wet gold dit nog voor arbeid in of voor bedrijven van landbouw, 
bosbouw, veehouderij en veenderij. Belangrijk was dat deze wet zondags
en nachtarbeid voor jeugdige personen beneden 16 jaar en voor vrouwen 
verbood, de maximum arbeidsduur voor beide groepen beperkte tot 11 uur 
per etmaal (gelegen tussen 5 en 19 uur) en een schafttijd van één uur, 
(gelegen tussen 11 en 15 uur) voorschreef. Vrouwen mochten binnen 
vier weken na haar bevalling geen arbeid verrichten in fabrieken of werk
plaatsen. De mogelijkheid werd geopend tot het bij algemene maatregel 
van bestuur verbieden van bepaalde arbeid door beschermde personen 
op grond van gevaar voor de gezondheid of het leven. De arbeidsinspectie 
werd ingesteld. 

Zo was er dus een - zij het bescheiden - begin gemaakt met de be
scherming van de jeugdige en de vrouwelijke arbeiders tegen de over
matige arbeidsduur en de schadelijke gevolgen hiervan. De arbeidsduur 
van de mannelijke arbeiders van 16 jaar en ouder bleef echter onbe
perkt. 

Talma, die in 1909 reeds gebruik had gemaakt van de bevoegdheid, 
bij algemene maatregel van bestuur ten aanzien van de arbeid van per
sonen beneden 16 jaar nadere beperkende bepalingen te stellen, bracht in 
1911 door wetswijziging een aantal verbeteringen tot stand. Zoals bv. be
perking van de maximum arbeidsduur voor vrouwen en jeugdige personen 
tot 10 uur per dag en 57 uur per week, een betere regeling van de rust
tijden en het opnemen van gevaar voor de zedelijkheid als één van de 
gronden voor een eventueel arbeidsverbod. Ook de bevoegdheden van de 
arbeidsinspectie, die reeds eerder door Talma was gereorganiseerd, werden 
uitgebreid. 

Toch bleek Talma niet bereid tot beperking van de arbeidstijd van de 
mannelijke arbeiders van 17 jaar en ouder, behoudens in speciale gevallen 
voor de 17-jarigen. Deze afwijzende houding van Talma ten opzichte 
van een wettelijke regeling van de arbeidsduur der mannelijke arbeiders 
was geen gevolg hiervan, dat hij deze niet nodig oordeelde, maar hij achtte 
de tijd daarvoor nog niet rijp. "Een niet voldoende voorbereidende maat
regel kan groot nadeel met zich brengen, ook voor hen, wier bescherming 
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men bedoelt" merkte hij op in de memone van antwoord, gedateerd 
6 oktober 1910 2). 

Bij kennisneming van deze uitspraak moet men zeker bedenken, dat 
de vakorganisaties van werknemers nog zwak waren en haar invloed op 
de regeling van de lonen en overige arbeidsvoorwaarden nog zeer gering 
was, zodat het in verreweg de meeste gevallen haar niet mogelijk zou zijn 
geweest een teruggang van het arbeidsinkomen, ten gevolge van vermin
dering van het aantal arbeidsuren, te compenseren door verhoging van 
het uurloon. 

Belangrijk gunstiger was de situatie toen in 1918 Aalberse als minister 
van Arbeid optrad. De nog betrekkelijk zwakke arbeidersbeweging had in 
de oorlogsjaren aan invloed gewonnen. Bovendien was het verlangen naar 
de 8-urige werkdag en de vrije zaterdagmiddag alom in West-Europa 
levendig. Vandaar dat Aalberse een wetsontwerp aanhangig maakte, 
waarin als algemene regel werd gesteld de 8-urige werkdag en de 45-urige 
werkweek. Later, omdat men in de omringende landen ook niet verder 
was gegaan, heeft men het gebracht op 8t uur per dag en 48 uur per week. 

Enerzijds was er een belangrijk verschil tussen de opzet der wettelijke 
regeling, in 1889 tot stand gebracht en in 1911 door Talma belangrijk 
verbeterd, en de Arbeidswet 1919, aangezien in eerstgenoemde regeling 
door beperkende bepalingen vrouwen en jeugdigen tegen overmatige arbeid 
werden beschermd, terwijl de wet van Aalberse de normale arbeidstijd 
regelde en het verrichten van overwerk toeliet, mits hiervoor vergunning 
van de arbeidsinspectie was verkregen. Anderzijds was er tussen het wet
gevende beleid van Talma en van Aalberse in zoverre overeenstemming, 
dat bij het verschijnen van de Arbeidswet 1919 in het Staatsblad er aan
vankelijk niets veranderde, aangezien de werktijdenbesluiten, die zouden 
gelden voor de acht soorten van arbeid, welke de wet onderscheidt, eerst 
later tot stand zouden komen, terwijl in de wet voor arbeid buiten fabrie
ken of werkplaatsen, winkels, kantoren, apotheken en pakhuizen (w. o. ook 
verstaan wordt magazijnarbeid) de lO-urige werkdag en de 55-urige werk
week werden aangehouden. 

Hoe geleidelijk de toepassing van de Arbeidswet 1919 heeft plaats ge
had blijkt, als wij letten op de jaartallen achter de hierna te vermelden 
algemene maatregelen van bestuur, welke in de loop der jaren ingevolge 
deze wet zijn afgekondigd: 

Arbeidsbesluit 1920 bevattende voorschriften omtrent verboden en 
voorwaardelijk toegelaten arbeid voor vrouwen en jeugdige 
personen; 

Werktijdenbesluit voor fabrieken en werkplaatsen 1936; 
Besluit inzake bakkersnachtarbeid 1920; 
Werktijdenbesluit voor winkels 1932, herzien in 1956; 
Werktijdenbesluit voor kantoren 1937; 
Werktijdenbesluit voor apotheken 1932; 
Rusttijdenbesluit voor volwassen personeel 1937 en Werktijdenbe

sluit voor jeugdig personeel 1937, voor wat betreft koffiehuizen 
en hotels vervangen door het Werktijdenbesluit voor koffiehuis
en hotelpersoneel 1949; 

2) Aangehaald door dr. J. M. Vellen ga in diens proefschrift Talma's sociale arbeid. 
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Verplegingsbesluit 1928; 
Rustdagbesluit voor transportarbeiders te land 1929; 
Werktijdenbesluit voor pakhuizen 1954. 

Er kan dus .niet worden beweerd, dat de Arbeidswet 1919 overhaast is 
toegepast, integendeel heeft deze toepassing zeer geleidelijk plaats gehad. 
Zelfs thans zijn er nog groepen werknemers, die op haar beschermende 
werking wachten. Zo zijn eerst onlangs aan de Sociaal Economische Raad 
om advies gezonden de ontwerpen van de werktijdenbesluiten voor bad
en zweminrichtingen, bioscopen en restgroepen. 

De Arbeidswet 1919 is niet van toepassing op de ondernemingen van 
landbouw, tuinbouw en veehouderij, hiervoor is eerst een voorziening ge
troffen door het tot stand brengen van de Landarbeiderswet. 

In het algemeen kan worden gezegd, dat bij de toepassing van de wette
lijke bepalingen ten aanzien van de arbeidsduur het .systeem is gevolgd, 
dat eerst wanneer was gebleken, dat vrij algemeen voor een bepaalde soort 
van arbeid de wettelijke normen werden aangehouden, tot afkondiging van 
het desbetreffende werktijdenbesluit werd overgegaan. Dit betekent dus 
dat het merendeel van de werknemers niet op verkorting van de normale 
werktijd hebben behoeven te wachten tot de bepalingen van de Arbeids
wet 1919 voor hen van toepassing werden verklaard. Wel waren zij voor
dien niet beveiligd tegen willekeurige verlenging van hun werktijd, tenzij 
de positie van hun vakorganisaties een zodanig optreden mogelijk maakte, 
dat niet zonder overleg met hen kon worden gehandeld. 

Van grote waarde, mits goed besteed 
Ongetwijfeld is de beperking en de regeling van de arbeidstijd der werk

nemers voor hun gezinnen en heus niet voor de hunne alleen (men denke 
slechts aan de mede hierdoor tot standgekomen beperking van de arbeids
duur van winkeliers, kappers en verschillende groepen ambachtslieden) 
van grote waarde. De lange werktijden, welke nauwelijks zestig jaar en 
korter geleden nog vrij algemeen golden, waren niet alleen slopend voor 
de vaak tengevolge van het lage loonpeil slecht gevoede arbeiders, maar 
hadden maar al te vaak ook een zeer ongunstige invloed op het gezins
leven, terwijl mede hierdoor van het deelnemen door de gezinsleden aan 
allerlei nuttige arbeid op onderscheiden gebied, alsmede van het gebruik 
maken van ontwikkelings- en ontspanningsmogelijkheden, vaak heel weinig 
terecht kwam. 

Een vraag die gewettigd is, komt als vanzelf .op, namelijk deze, of 
thans de verkregen vrije tijd op verantwoorde wijze wordt besteed. Wij 
zijn van mening, dat de verkorting van de tijd welke in het arbeids
proces moet worden doorgebracht, een belangrijk goed is, omdat ook de 
werknemer nog andere taken en verplichtingen in het leven heeft dan 
die welke uit zijn arbeidsovereenkomst voortvloeien. Ook zijn wij van 
oordeel, dat ontspanning niet alleen geoorloofd is, doch zelfs in zekere 
mate nodig is. Maar indien de verkregen vrije tijd niet tevens wordt ge
bruikt ten behoeve van het gezinsleven zelf, alsmede, met name door onze 
jongeren, voor studie en ontwikkeling en door de ouderen ter vervulling 
van hun taak op de onderscheidene levensgebieden, dan verliest de ver
kregen vrijheid wel heel veel van haar waarde. Ja dan dreigt zelfs het 
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gevaar, dat hetgeen een zegen zou kunnen zijn in het tegendeel ver
keert. En dan zouden wij, geconfronteerd met het voorgeslacht, dat onder 
zoveel ongunstiger omstandigheden heeft geleefd dan wij en dat ondanks 
een wekelijkse arbeidsduur van 70 uren en langer dikwijls nog tijd heeft 
weten vrij te maken voor allerlei arbeid voor kerk, staat en maatschappij, 
met beschaamde kaken staan. 

Niet ontkend kan worden, dat er heden ten dage voor velen - en 
heus niet alleen voor de bejaarden - het vraagstuk van de vrijetijds~ 
besteding is. Ongetwijfeld zal zich dit vraagstuk, als na korter of langer 
tijd tengevolge van de automatisering van het arbeidsproces de werk
tijd nog verder kan en moet worden beperkt, nog sterker aan ons op
dringen. Toch behoeft dit vraagstuk onze christelijke gezinnen niet te 
kwellen, mits wij ons als belijders van de Christus maar bewust zijn van 
onze veelzijdige taken in en buiten het gezinsverband te vervullen. 

Wij denken hierbij o.m. aan het zich bekwamen voor de vervulling 
van onze functie in het arbeidsproces, doch tevens aan het zich voor
bereiden en het zich wijden aan onze taken op kerkelijk, staatkundig en 
het rijk gevarieerde maatschappelijk gebied. Dit roepingsbesef moet in onze 
gezinnen worden gekweekt en levendig gehouden bij het licht dat de 
H. Schrift ons ook hieromtrent verschaft. En dan zal een van die taken 
ook ongetwijfeld zijn, anderen, "die met hun vrije tijd geen raad weten", 
te leren die tijd zo te besteden dat hun leven er werkelijk door wordt 
verrijkt. Bij de vervulling van deze taak dient vooral te worden bedacht, 
dat bij de vrije-tijdsbesteding het gezin zijn centrale plaats dient te be
houden, of, zo het deze reeds verloor, te herkrijgen. 

Sociale Verzekering 
Er zal wel niemand zijn die zou willen beweren, dat het complex 

wettelijke maatregelen, dat wij hierboven hebben aangeduid met de term 
"arbeidersverzekering" en dat men ook wel samenvat onder de benaming 
"sociale verzekering", niet van groot belang zou zijn voor het gezin. 
Waarom gaat het hier immers? In het algemeen hierom, dat de arbeider 
ook in de tijd, waarin hij tengevolge van een ongeval, ziekte, invaliditeit, 
ouderdom of werkeloosheid geen arbeid kan verrichten en dus geen loon 
ontvangt, toch met de zijnen van zijn arbeid kan leven. Dit is zeer in 
het algemeen gesproken, want bij de Ongevallenwet, welke betrekking 
heeft op de bedrijfsongevallen (waartoe niet behoren ongevallen op de 
weg tussen huis en onderneming, mits de kortste of de algemeen gebruike
lijke weg is gevolgd) gaat het om heel wat meer en naar onze mening in 
de eerste plaats om de genees- en heelkundige hulp. En bij de weduwen
en, wezenverzekering gaat het niet maar om de arbeider zelf, maar om 
zijn nabestaanden. 

Ongetwijfeld is in ons land in een halve eeuw een belangrijke sociale 
verzekeringswetgeving opgebouwd. En desniettemin zijn er nog ernstige 
leemten. 

In 1901 is een aanvang gemaakt met de reeds eerder genoemde Onge
vallenwet, welker werkingssfeer in 1921 belangrijk is uitgebreid en waar
naast de Zee-ongevallenwet 1919 en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 als noodzakelijke aanvullingen zijn totstandgekomen. 
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Talrna' s forse greep en teleurstelling 
Talma deed in 1911 een forse poging tot voorziening in velerlei nood 

toen hij zijn ontwerpen Radenwet, Ziektewet en Invaliditeitswet bij de 
Staten-Generaal aanhangig maakte. Zijn ontwerp-Radenwet voorzag in 
de organen, die nodig waren voor de uitvoering van de beide andere 
wetten, uI. de Raden van Arbeid. 

Toch vergist men zich als men denkt, dat Talma de Raden van Arbeid 
uitsluitend in het leven wilde roepen ter uitvoering van genoemde sociale 
verzekeringswetten. Talma had aan deze raden een breder taak toege
dacht. Wij hebben er reeds op gewezen, dat in het begin van deze eeuw 
de arbeidersvakbeweging nog uiterst zwak was. Ook de organisaties der 
werkgevers verkeerden nog in het eerste stadium van haar ontwikkeling. 
Talma was er van doordrongen, dat overleg en samenwerking tussen werk
gevers en werknemers èn terwille van de sociale vrede èn voor de ont
wikkeling van het nederlandse bedrijfsleven van eminent belang waren. 
De Raden van Arbeid, praktisch samengesteld uit werkgevers en werk
nemers onder leiding van een door de Kroon benoemde voorzitter, die als 
eerste taak zouden hebben de ,uitvoering van de sociale verzekerings
wetten, zouden tevens als publiekrechtelijke regionale organen van overleg 
en samenwerking kunnen fungeren. Hoewel deze opzet, tengevolge van 
het verzet van de zijde der Tweede Kamer, niet is verwezenlijkt en de 
taak van de Raden van Arbeid tot de uitvoering der genoemde sociale
verzekeringswetten is beperkt gebleven, terwijl zij later nog meer aan 
betekenis hebben ingeboet, mag toch nimmer worden vergeten, dat Talma 
in zijn tijd en in overeenstemming met de toenmalige verhoudingen heeft 
getracht één der gedachten, die aan de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie ten grondslag liggen, te realiseren. 

Hoewel Talma, dank zij zijn krachtige en taaie verdediging van zijn 
wetsonderwerpen, er nog in is geslaagd ze in 1913 in het Staatsblad te 
brengen, is de Invaliditeitswet - behoudens het artikel van de terstond 
ingaande uitkering aan 70-jarigen - eerst in 1919 en de Ziektewet eerst 
in 1929 in werking getreden. 

Het is hèt bekende "staatsrechtelijke schandaal", dat een in 1913 na de 
verkiezingen opgetreden links ministerie weigerde deze wetten uit te 
voeren. Ongetwijfeld heeft het Talma, die door zijn pastorale praktijk 
oog had gekregen voor de nood van de arbeidende stand, groot leed ge
daan, dat deze belangrijke wettelijke voorzieningen tijdens zijn leven (hij 
stierf in 1916) onuitgevoerd bleven. 

Invaliditeitswet 
De Invaliditeitswet is een belangrijk stuk wetgeving en heeft een veel 

bredere werkingssfeer dan haar naam zou doen vermoeden. 
Deze wet bedoelt niet alleen de arbeiders te verzekeren tegen de gel

delijke gevolgen van invaliditeit, maar bevat ook een regeling voor ollder
doms-, weduwen- en wezenverzekering. Het is wel zeer te betreuren, dat 
deze op zichzelf zegenrijke wet, mede tengevolge van het financieel beleid 
in de periode tussen de beide wereldoorlogen en van de onwil van de 
Regering in de periode terstond na de bevrijding, de uitkeringsbedragen 
en de premies in overeenstemming met de waardedaling van het geld te 
verhogen, in belangrijke mate aan betekenis heeft ingeboet. Dientengevolge 
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is het nodig geworden, deze wet door drie wettelijke regelingen te ver~ 
vangen. 

Ouderdomsverzekering 
De eerste van deze regelingen is de Wet Algemene Ouderdomsver

zekering, welke op 1 januari 1957 in werking is getreden. Deze vervangt 
de ouderdomsverzekering uit Talma's Invaliditeitswet, met dien verstande 
dat waar deze laatste een verzekering was door arbeiders wier loon be
neden een bepaalde grens bleef, de nieuwe verzekering alle Nederlanders 
ongeacht hun inkomen omvat, zij het dan, dat de hoogte der premie door 
een bepaalde inkomensgrens is beperkt. Het karakter van arbeidersver
zekering is dus verloren gegaan. 

Er is nog een belangrijk verschil. Was aan Talma's wet het kapitaal
dekkingsysteem inhaerent, bij de huidige Algemene Ouderdomsvoorziening 
wordt het omslagstelsel toegepast. Dit laatste heeft ongetwijfeld het voor
deel dat opeenhoping van grote kapitalen, welke slechts op beperkte schaal 
voor investering kunnen worden aangewend, wordt vermeden. Door de 
toepassing van het omslagstelsel is het ook gemakkelijker gemaakt, om te 
komen tot een waardevast pensioen. Een pensioen dus welks hoogte wordt 
aangepast bij de verhogingen resp. verlagingen van de kosten voor levens
onderhoud. 

Welke verschillen er zich ook tussen de ouderdomsverzekering van de 
Invaliditeitswet en die van de Wet Algemene Ouderdomsverzekering voor
doen - men denke bv. aan het plakken van zegels op de rentekaart 
enerzijds en de inning van de premie door de belastingdienst, welke namens 
de Sociale Verzekeringsbank (voorheen Rijksverzekeringsbank) als incas
seerder optreedt, anderzijds - toch is er in zoverre overeenstemming, 
dat de verzekeringsgedachte als algemeen uitgangspunt is gehandhaafd. De 
poging, na de tweede wereldoorlog van socialistische zijde gedaan, ons 
via de Noodwet Ouderdomsvoorziening, die van 1 oktober 1947 tot 31 
december 1956 van kracht is geweest, toch het pad van de staatspensione
ring te doen opgaan, waarvoor men in Talma's dagen al pleitte en waar
tegen deze zich terwille van de vrijheid van de arbeidende stand met zoveel 
kracht heeft verzet, is mislukt. Deze algemene ouderdomsverzekering is 
een echte verzekering, welker rente in het algemeen afhankelijk is van de 
betaalde premies en die uitgevoerd wordt niet door een Rijksinstelling, 
maar door een centraal maatschappelijk orgaan. 

Voorlopig kunnen degenen, die aan de Invaliditeitswet recht op ouder
domsrente ontlenen, ondanks het feit, dat zij tevens in het genot zijn van 
rente ingevolge de nieuwe wet, dit recht tot gelding brengen. Wij menen, 
dat aan dit recht ook in de toekomst niet mag worden getornd. Het zou 
voor het rechtsbesef van ons volk en voor het vertrouwen op garanties 
door de overheid gegeven funest zijn, wanneer dit wel zou geschieden. 

Bedrijfspensioenfonds ook voor kleine ondernemers 
Bij de regeling van de ouderdomsverzekering is men uitgegaan van 

de o. i. juiste gedachte, dat men zich niet moest beperken tot de werk
nemers, maar dat er nevens hen vele leden van onze volksgemeenschap 
zijn - denk bv. aan de duizenden kleine zelfstandigen - die bij een 
algemene volksverzekering zijn gebaat. 
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Evenals de werknemers deze verzekering moeten beschouwen als 
een basis waarop via bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen moet 
worden voortgebouwd ter verkrijging van een ouderdomspensioen, 
dat in een redelijke verhouding staat tot het verdiende loon of salaris, 
zullen deze zelfstandigen eveneens via gemeenschappelijk te treffen 
regelingen kunnen komen tot een meer complete pensioenvoorziening. 
Ongetwijfeld is hier voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, 
bv. in verschillende takken van detailhandel en ambacht, de mogelijkheid, 
in georganiseerd overleg tezamen met hun werknemers te komen tot de 
vorming van bedrijfspensioenfondsen, terwijl - gelijk de ervaring leert -
hun vakbedrijfsvereniging hun daarbij goede diensten kan bewijzen. En 
ongetwijfeld zal het feit, dat er tengevolge van de algemene ouderdoms
verzekering een bodem is gelegd, velen, zodra zij zich dit behoorlijk 
hebben gerealiseerd, prikkelen, nu ook verder te gaan. Wij verwachten 
dan ook, dat de algemene ouderdomsverzekering een stimulans zal blijken 
te zijn, de bedrijfspensioenregelingen, welke in de industriële sector van 
het bedrijfsleven in de laatste jaren sterk zijn toegenomen, ook in het 
midden- en kleinbedrijf te populariseren als de noodzakelijke aanvulling, 
waarbij in dit geval zowel de ondernemer als de werknemer rechtstreeks 
is geïnteresseerd. 

Weduwen- en Wezenverzekering 
Ook deze voorziening uit de Invaliditeitswet is sterk verouderd en ver

dient grondige revisie. Van hoe gl'Oot belang deze zaak is, wordt aanstonds 
duidelijk als wij ons realiseren, dat het aantal weduwen beneden 65 jaar 
wordt geschat op ca. 125.000 en dat aangenomen mag worden, dat het 
aantal minderjarige wezen wellicht op tien procent minder kan worden 
gesteld. 

Hoewel het uiterst moeilijk is aangaande de positie, waarin deze 
weduwen verkeren, betl'Ouwbare gegevens te verkrijgen, is het zeker niet 
te gewaagd om te stellen, dat de helft van haar minder dan f 20,- per 
week aan inkomen ingevolge een of andere pensioenvoorziening geniet. 

Het is daarom van grote betekenis dat er op korte termijn een nadere 
wettelijke voorziening tot stand komt. En dan geen zg. tijdelijke of wel 
noodvoorziening, want de praktijk leert helaas, dat zg. tijdelijke voor
zieningen doorgaans een vrij lange levensduur hebben en dat zij op het 
gebied van de sociale verzekering, denk aan de Noodwet Ouderdoms
voorziening, het karakter dragen van doodgewone bedelingsmaatregelen, 
met alle bezwaren van morele en materiële aard hieraan verbonden. Wij 
verheugen er ons daarom over, dat de Sociaal-Economische Raad kort
geleden een advies terzake van deze aangelegenheid heeft uitgebracht en 
zich daarin heeft uitgesproken tegen een noodvoorziening. Terecht wordt 
in dit advies gezegd, dat het totstandbrengen van een tijdelijke regeling 
ieker niet minder tijd zal kosten dan met de voorbereiding van een defini
tieve oplossing van deze brandende kwestie het geval behoeft te zijn . 
. Het vraagstuk van het weduwen- en wezenpensioen is er heus niet 

alleen voor de werknemers, wier loon beneden een bepaald bedrag (bv. 
f 6900,-) per jaar blijft. Het is er evenzeer voor de werknemers met een 
hoger salaris, alsmede voor velen, die niet tot de werknemers kunnen 
worden gerekend, zelfs als zij een vrij ruim inkomen genieten. Vandaar 
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dat wij met de S.E.R. van mening zijn, dat bij het opzetten van een 
nieuwe wettelijke regeling gekozen dient te worden voor een algemene 
volksverzekering, gelijk zulks ook ten aanzien van de algemene ouderdoms
verzekering is gedaan. Trouwens de weduwen- en wezenverzekering ligt 
o. i. in hetzelfde vlak als de ouderdomsverzekering. Ze is haar noodzakelijk 
supplement en dient reeds daarom van dezelfde grondgedachte uit te gaan, 
nl. dat er, mede als stimulans voor de in het bedrijfsleven en in de 
individuele sfeer te treffen voorzieningen, een algemene basisvorming 
dient te zijn. 

Overeenkomstig de regeling welke in de thans geldende Invaliditeitswet 
ten aanzien van de premiebetaling is opgenomen, heeft de S.E.R. in zijn 
advies allen, dus ook de ongehuwden, hierbij betrokken. Dit is sociaal 
alleszins verdedigbaar, bevordert de eenvoud van de regeling en drukt 
de premie, die vermoedelijk ongeveer 1 % van het inkomen beneden een 
bepaalde grens (f 6900,- per jaar) zal bedragen. 

In het advies van de S.E.R. wordt op basis van het huidige loonpeil de 
weduwenrente gesteld op f 1200,- per jaar voor een weduwe wnder 
kinderen. Heeft zij kinderen dan bedraagt de uitkering f 1800,- per 
jaar. De opzet is, dat de weduwe met kinderen, behalve haar verhoogde 
weduwen-uitkering, kinderbeslag ontvangt overeenkomstig de algemene 
regeling terzake. Hierbij is men terecht uitgegaan van de gedachte dat de 
weduwe, die met kinderen achterblijft, in staat moet zijn zich aan de 
opvoeding van haar kinderen en de verzorging van haar gezin te wijden. 

Ten aanzien van de weduwe zonder kinderen bepleit het advies de 
volgende gedragslijn. Is de weduwe 26 jaar of jonger dan krijgt zij een 
tijdelijke uitkering gedurende zes maanden. Voor elk jaar dat zij ouder 
is dan 26 jaar wordt de uitkeringsduur met éénmaal verlengd tot maxi
maal twee jaar. Dit maximum geldt dus als zij op de leeftijd van ten
minste 44 jaar weduwe wordt. De bedoeling van deze regeling is, dat de 
jeugdige weduwen wnder kinderen, na een zekere overgangstijd, weer een 
plaats zoeken in het arbeidsproces. Men kan het hiermede eens zijn en 
toch van oordeel zijn, dat de leeftijdsgrens welke in het advies wordt 
aanbevolen, namelijk 50 jaar, te hoog is. Trouw heeft onlangs onthuld, 
dat de vaststelling van deze leeftijdsgrens op een compromis berust, maar 
dit kan ons toch niet verhinderen te verklaren, dat wij - in het bijzonder 
met het oog op de betrekkelijk geringe kansen op de arbeidsmarkt voor 
vrouwen boven de 45 jaar - van oordeel zijn dat de gestelde grens met 
tenminste vijf jaar dient te worden verlaagd. Zulks is door de vertegen
woordigers van het C.N.v. in de S.E.R. van meet af aan verdedigd, maar 
zij konden niet voldoende steun vinden, terwijl van N.V.V.-zijde aan
vankelijk het pleidooi is gevoerd voor het stellen van deze leeftijdsgrens 
op 55 jaar. 

De door ons bepleite verlaging van de leeftijdsgrens is ook van belang 
voor de weduwe die voor haar kinderen geen kinderbijslag meer ontvangt, 
aangezien die van dat moment af in dezelfde positie komt te verkeren als 
de weduwe zonder kinderen, zij het dan dat de duur van de verlaagde 
uitkering afhankelijk is van haar leeftijd op het tijdstip waarop deze 
aanvangt. 

Aan invalide weduwen wil de S.E.R. een blijvende uitkering zien toe
gekend. 
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In aansluiting op de algemene ouderdomsverzekering vervalt de 
weduwenuitkering bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hertrouwt 
de weduwe dan eindigt de uitkering één jaar daarna. De ui~kering ten 
behoeve van de kinderen blijft in beide gevallen voortduren totdat zij de 
leeftijdsgrens genoemd in de Kinderbijslagwet hebben bereikt. 

Voor halve wezen is de uitkering gelijk aan de kinderbijslag. Voor 
volle wezen die de leeftijd, gesteld in de Kinderbijslagwet, nog niet hebben 
overschreden, varieert zij van f 400,- tot f 600,- per jaar. 

Uiteraard kan het geenszins de bedoeling zijn, hetgeen in de loop der 
jaren in het bedrijfsleven, alsmede door individueel getroffen maatregelen 
ten aanzien van de weduwen- en wezenverzekering is totstandgebracht, te 
negeren. Integendeel, dit moet worden gesteund en verdere uitbouw van 
deze voorzieningen moet worden bevorderd. De door de Sociaal-Ecooomi
sche Raad bepleite regeling is dan ook bedoeld als een bodemvoorziening, 
waarop zowel in bedrijfstak en onderneming als in de particuliere sfeer 
kan worden voortgebouwd. 

Moge dit advies, waarin o. i. een belangrijke bijdrage wordt geleverd 
voor de zo nodige betere voorziening in de nood van onze weduwen en 
wezen, voor de Regering een prikkel zijn om binnenkort een op dit advies 
gebaseerd wetsontwerp bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan
hangig te maken. 

Invaliditeitsverzekering 
De Invaliditeitswet ontleent haar naam aan de invaliditeitsverzekering 

welke daarin ook is geregeld. Deze verzekering eist evenzeer herziening. 
In de eerste plaats om de uitkeringsbedragen, welke, ondanks 182 ro 

toeslag en nog een gezinstoeslag voor gehuwden, aan de zeer lage kant 
blijven. En niet alleen is het aldus verkregen uitkeringsbedrag absoluut 
te laag, maar het bedrag waarop de verzekerde ingevolge zijn verzekering 
recht kan doen gelden, vormt van hetgeen hij ontvangt slechts een klein 
gedeelte: gemiddeld 25 ro. Het bedrag van de invaliditeitsrente zal be
langrijk dienen te worden verhoogd, d. w. z. in overeenstemming moeten 
worden gebracht met de hoogte van de salarissen en lonen van thans, 
gelijk in het advies, dat de Sociaal Economische Raad onlangs terzake van 
deze verzekering heeft uitgebracht, wordt gesteld. 

Een tweede grief tegen de huidige wettelijke regeling is, dat haar invali
diteitsbegrip veel te star en te verouderd is. Eerst als een werknemer niet 
in staat is, een derde van zijn normale inkomen te verdienen wordt hij als 
invalide beschouwd. Deze maatstaf moge bij het totstandkomen van deze 
wettelijke regeling te rechtvaardigen zijn geweest, thans is zij onbruik
baar. Het moet dan ook worden toegejuicht, dat in het zojuist genoemde 
S.E.R.-advies wordt bepleit een indeling naar een viertal invaliditeits
kiassen. In de eerste klasse worden zij ingedeeld, wier invaliditeit minder 
dan 25 % bedraagt. Zij ontvangen geen uitkering. De overigen, die wel 
uitkering ontvangen, worden als volgt verdeeld: 

tweede klasse bij 25 - 50 % invaliditeit, uitkering 20% 
45 % 
70% 

derde klasse bij 50 - 75 ro" " 
vierde klasse bij 75 - 100 %" " 

Ongetwijfeld vormde in Talma's wet de mogelijkheid, 
te treffen ter voorkoming van invaliditeit, een waardevol 

voorzieningen 
element. Me!': 
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denke slechts aan de uitzending van t.b.c.-patiënten voor rekening van de 
Raad van Arbeid. Niet alleen zal in de nieuwe regeling dit element dienen 
te worden gehandhaafd, maar tevens zal moeten worden voorzien in de 
mogelijkheid van revalidatie, door middel van medische behandeling, ver
strekking van kunstmiddelen, alsmede om- en herscholing. 

Wanneer op deze wijze de invaliditeitsverzekering de zo noodzakelijke 
herziening zal hebben ondergaan, dan zal kunnen worden gezegd, dat zij 
met de Ongevallenwet, die ook wel op de helling zal komen, en de Ziekte
wet een behoorlijke en aansluitende voorziening vormt bij calamiteiten, 
welke de werknemer kunnen treffen in de periode van zijn leven waarin 
hij door arbeid in het onderhoud van zichzelf en de zijnen moet voorzien. 

Met de S.E.R. zijn wij van oordeel dat de invaliditeitsverzekering haar 
karakter van arbeidsverzekering dient te behouden en dat het mede daar
om aanbeveling verdient, haar uitvoering over te dragen aan de vakbe
drijfsverenigingen, die reeds met de uitvoering van de Ziektewet en de 
Werkloosheidswet zijn belast, terwijl zij ongetwijfeld straks tevens een 
taak zullen krijgen ten aanzien van de uitvoering van de Ongevallenwet. 

Enkele opmerkingen tot besluit 
Wij hebben om verschillende redenen speciaal de Invaliditeitswet uit 

de groep sociale-verzekeringswetten naar voren gehaald. Ten eerste om 
nog eens in het licht te stellen welke belangrijke baanbrekende arbeid, 
onder geheel andere verhoudingen dan waarin wij thans leven, Talma bij 
het. tot stand brengen van zijn wettelijke voorzieningen heeft verricht. 
In deze tijd wordt voortgebouwd op de basis door hem gelegd. Ook al 
moet en kan hierbij, in verband met gewijzigde omstandigheden en op
vattingen, ten dele volgens een gecorrigeerd plan worden gewerkt. 

In de tweede plaats kozen wij deze wet, omdat de drieërlei voorzienin
gen, die in haar zijn vervat, voor het gezin wel van bijzonder belang zijn 
en dit bij de herzieningsarbeid, welke zich ten dele reeds heeft voltrokken 
en voor het overige binnen afzienbare tijd tot stand zal moeten komen, 
dientengevolge bijzonder geïnteresseerd is. 

Van de ziekengeldverzekering en de werkloosheidsverzekering kan uiter
aard, evenals van de ouderdomsverzekering, de weduwen- en wezenver
zekering en de invaliditeitsverzekering, worden gezegd, dat zij voor het 
gezin van grote waarde zijn. 

De vraag is of in onze tijd, nu het geslacht, dat deze belangrijke sociale 
voorzieningen heeft moeten ontberen, voor een deel reeds is gestorven en 
voor een deel niet meer behoort tot degenen, die met de opvoeding van en 
het leiding geven aan de jeugd van heden zijn belast, de waardering hier
voor wel voldoende levendig wordt gehouden. En dit zal toch bij de voort
duur in onze gezinnen moeten geschieden. Evenals van onze gezinnen uit 
zullen moeten worden tegengegaan verkeerde praktijken (wij denken hierbij 
met name aan die, welke met betrekking tot de ziekte- en de werkloos
heidsverzekering voorkomen), waardoor getracht wordt ten onrechte van 
deze voorzieningen te profiteren. Alleen op deze wijze zal kunnen worden 
voorkomen, dat deze waardevolle voorzieningen meer geld kosten dan 
nodig is, een schadelijke werking hebben op de arbeidslust en de arbeids
kracht van ons volk en tengevolge hiervan in discrediet raken, hetgeen 
tot schade zou zijn van onze arbeidende stand, ja van ons gehele volk. 
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De gebeurtenissen van de laatste maanden bewegen zich kennelijk langs 
twee lijnen. Op het kruispunt van deze twee ligt het voorlopige besluit 
tot het in het leven roepen van een europese economische samenwerking. 

De eerste lijn wordt bepaald door de bekende twee punten Washington 
en Moskou. De regering te Washington toch laat in haar buitenlandse 
politiek duidelijk zien, dat zij beheerst wordt door het economisch streven 
naar uitbreiding van handelsbetrekkingen. Bepaalde factoren van hogere 
aard vindt men er eigenlijk niet. Men gevoelt zich niet gebonden aan ge
meenschap van cultuur. Stamverwantschap speelt geen of een zeer kleine 
rol. Handhaving van fundamentele rechtsbeginselen komt maar zelden in 
aanmerking. 

In het Verre Oosten kan de amerikaanse afzet moeilijk worden uitge
breid, omdat de na-oorlogse amerikaanse politiek daar goeddeels is mislukt. 
Het werelddeel Afrika en het Midden-Oosten liggen echter nog lokkend 
in het verschiet. Vandaar, dat de Verenigde Staten zich zelfs niet hebben 
ontzien, inzake de Suezkwestie op een bepaald gevaarlijk ogenblik één 
lijn te trekken met Moskou. Wij komen daar nu niet op terug. 

Maar tegelijkertijd heeft de vice-president Nixon een lange reis ge
maakt, hoofdzakelijk naar afrikaanse staten. Deze reis heeft in West
Europa nu niet zulk een prettige indruk achtergelaten. Men herinnert zich 
maar al te goed, hoe een viertal jaren geleden Nixon ook zulk een lange 
reis naar Oost-Azië heeft gemaakt. Toen werden de persoonlijke relaties 
gelegd met Soekarno, die zo hecht bleken bij het bezoek van de president 
van Indonesië aan Washington. 

Nixon heeft thans een en andermaal verklaard, dat het doel van zijn 
reis was de versterking van de economische betrekkingen tussen de be
zochte landen en Amerika. Het is opvallend, dat Nixon slechts gelegenheid 
heeft gehad van de europese landen alleen Italië te bezoeken. Maar wel 
kon hij persoonlijk kennismaken met de noordafrikaanse gebieden, die aan 
Frankrijk zo grote moeilijkheden berokkenen. 

In vergelijking daarmede valt het terstond op, dat de Verenigde Staten 
zich zo in het oog lopend van de westeuropese landen beginnen te distan
ciëren. De geringe tegemoetkoming aan de nederlandse K.L.M. was een 
van de vele voorbeelden. Dit is geheel in tegenstelling met de verstrekking 
van de Marshallhulp, enkele jaren geleden, die voornamelijk tot bedoeling 
had West-Europa weer op de been te helpen. Dat heeft tot gevolg, dat 
West-Europa sterker de noodzaak gaat inzien van een zelfstandige ont
wikkeling van zijn economie. Het gaat meer systematisch produceren en 
past bij de ontwikkeling van zijn handelsbetrekkingen meer de regel toe 
van de behartiging van zijn eigen belang. Dat sluit niet in, dat men tot 
een stille strijd op handelsgebied overgaat. Wel poogt men zich aan de 
drukkende satellietverhouding te ontworstelen. 

Deze 'zelfstandigheid wordt natuurlijk ook nagestreefd ten opzichte van 
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de russische economie. Daarbij wordt niet bedoeld het volgen van een 
zogenaamde derde weg. Tegenover Rusland kan men nooit neutraal staan. 
En in geval van conflict zou de plaats van West-Europa natuurlijk naast 
de Verenigde Staten zijn, tegenover Rusland. 

Maar naast deze lijn, waarlangs de zelfstandigheid van West-Europa 
zich ontwikkelt, ziet men ook in de laatste weken zeer scherp de vorming 
van een nieuwe verhouding tussen Europa en Afrika. Gedurende de eerste 
helft van de twintigste eeuw heeft Azië zich in steeds sneller tempo ont
worsteld aan de leiding van Europa. Naar westerse maatstaf gerekend kan 
men over de resultaten van deze vrijheidsbeweging niet al te zeer roemen. 
De nieuwe gezagsorganen zijn veel te zwak. De economische toestanden 
zijn gebrekkig. Daardoor heerst in het westen terecht de vrees, dat het 
communisme hier wortel zal schieten en dat deze volken, het een na het 
ander, ten prooi zullen vallen aan Moskou. 

Het andere werelddeel Afrika ligt echter voor een groot gedeelte buiten 
deze ontwikkeling. Vooral in de streken, die onder Frankrijk staan, leeft 
een miljoenenbevolking, die bezig is in aanraking te komen met de westerse 
beschaving. Indien deze echter alleen vliegtuigen brengt en radio's en koel
kasten en coca cola, dan zullen deze volken wel losgeslagen worden van 
hun eigen voorvaderlijke cultuur, maar zij zullen geen nieuwe geestelijke 
inhoud ontvangen. Daardoor zullen zij als volk verbrokkeld worden, nu 
de traditionele bindingen zijn verloren gegaan. Daardoor komen zij open 
te liggen voor communistische infiltratie, omdat het communisme het 
liefst aangrijpt, waar de bevolking ontworteld is aan haar cultuur. 

Indien dit proces van toenemende binding aan Moskou zich zou gaan 
voortzetten, zou er ook uit Afrika zich een dodelijke bedreiging van het 
westen gaan ontwikkelen. 

Frankrijk zelf is niet in staat voldoende kapitalen in Afrika te investeren, 
om zo de inheemsen aan Europa te binden. Ook kan het niet voldoende 
actie ontwikkelen om zijn beschaving uit te dragen. Daarvoor heeft het te 
grote moeilijkheden gekend in Indo-China en thans weer in Noord-Afrika. 

Vandaar, dat Frankrijk bij de onderhandelingen over de europese eco
nomische samenwerking heeft bedongen, dat de andere deelgenoten, dat 
zijn de Beneluxlanden, Italië en de Duitse bondsrepubliek, een financieel 
aandeel zouden nemen in de ontsluiting van deze afrikaanse gebieden. Daar
tegenover zou Frankrijk dan deze gebieden aan de europese markt ver
binden. 

Daaruit volgt, dat het afsluiten van het verdrag inzake de europese ge
meenschap ligt op het kruispunt van de twee geschetste lijnen. Enerzijds 
is dit verdrag een mijlpaal in de vorming van een zelfstandig economisch 
blok tegenover Rusland en de Verenigde Staten. Anderzijds betekent het 
de inlui ding van een nieuwe relatie tussen het ontwakende Afrika en het 
gehele westen van Europa. Indien men zich zet tot de beoordeling van 
de bepalingen van dit verdrag, dat gelijktijdig in behandeling komt met het 
verdrag op de kernenergie, kan deze alleen dan juist geschieden, indien 
men deze twee lijnen in het oog houdt. Kritiek alleen met het oog op de 
belangen van het eigen land moet dus noodzakelijk onvolledig zijn. 

Intussen nadert het conflict om Suez zijn afsluiting. Israël heeft zich na 
zeer lang dralen neergelegd bij de ontruiming van alle bezette gebieden. 
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De belangrijkste punten waren daarbij de omgeving van de golf van Akaba 
en de streek rondom Gaza. 

Bij de doorgang naar de golf van Akaba zijn in de eerste plaats inter
nationale rechtsregels betrokken omtrent de vrije vaart door zeestraten, 
die twee open zeeën verbinden. Deze regels zijn zo algemeen in de be
schaafde wereld aanvaard, dat de regering te Washington daarop geen 
inbreuk kon toelaten. In dit opzicht waren de Israëlis dus vrij zeker van 
hun toekomst. 

Anders was het met de strook van Gaza. Deze plaats beheerst voor een 
groot gedeelte de weg van Egypte naar het noorden. Uit deze streek wer
den vele aanvallen gedaan op het gebied van Israël. Aan de andere zijde 
behoren wij ook te bedenken, dat juist hier een groot aantal arabische 
ontheemden zich bevindt. Men spreekt zelfs van enkele honderdduizenden. 
De ontruiming van stad en omgeving door de israëlische troepen werd on
middellijk gevolgd door de bezetting door troepen van de Verenigde Naties. 
Bijzonder sterk waren deze niet en aan hun geoefendheid voor het voeren 
van een woestijnoorlog ontbrak alles. Wat er eigenlijk precies is afgespro
ken tussen de secretaris van de Verenigde Naties en N asser, is onbekend. 
Eveneens welke persoonlijke verzekeringen de Verenigde Staten en in het 
bijzonder Eisenhower hebben gegeven. Zij schijnen in te houden, dat het 
burgerlijk bestuur over Gaza wel mag liggen bij Egypte. Evenwel mag 
er in deze omgeving geen strijdmacht zijn, die moordcommando's zou 
kunnen uitzenden naar Israël. Want over die moordcommando's gaat het 
voornamelijk. In 1955 hebben nog egyptische overvallen plaats gevonden, 
die men moeilijk meer als grensincidenten kan noemen. Daarom heeft 
de regering van Israël uitdrukkelijk zich het recht gereserveerd zeer hard 
toe te slaan, indien er weer aanvallen op het grondgebied van Israël moch
ten plaatsvinden. 

Voor de geest, waarin Israël de strijd heeft gevoerd, is tekenend het be
richt, dat de Israëlis vóór de ontruiming van het schiereiland de achttiende 
psalm hebben gezongen. 

Het conflict Suez had echter zeer grote gevolgen voor de verhouding 
tussen de regering van de Verenigde Staten en die van Engeland. Eden 
werd daarvan het slachtoffer, al zou zijn ziekte het hem ook bij een over
winning onmogelijk hebben gemaakt zijn functie voort te zetten. 

In de diepste kern gaat het over de vraag, of een grote mogendheid nog 
een politiek mag voeren, onafhankelijk van de Verenigde Staten, terwijl 
de regering te Washington zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt, be
paalde vraagstukken onafhankelijk van andere mogendheden op te lossen. 
Verder heeft Amerika als drijfveer niet de handhaving van het recht, maar 
de handhaving van orde en rust teneinde behoorlijke economische betrek
kingen te kunnen onderhouden. 

De Verenigde Staten hebben echter niet toegestemd in een gezamenlijke 
bijeenkomst met Engeland en Frankrijk. De beide regeringen worden 
achtereenvolgens ontvangen. 

Nu schijnt de klare zakelijke politiek van Macmillan indruk op Eisen
hower te hebben gemaakt. De vraagstukken van het Midden-Oosten heb
ben voor Washington vooral betekenis uit het gezichtspunt van afweer 
tegen russische agressie. Vandaar dat men bereid was toe te treden tot 
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de militaire commissie van het tractaat van Bagdad. Enerzijds is daardoor 
de betekenis van dit verdrag, dat de staten van Turkije tot Pakistan omvat, 
versterkt, anderzijds is de positie van Engeland er door verzwakt, omdat 
het nu niet meer de grootste mogendheid is in dit verbond. Men bedenke 
daarbij echter, dat deze daad van de Verenigde Staten voor Egypte een 
tegenslag is. Dit land heeft zich altijd tegen het tractaat van Bagdad 
verzet, omdat daardoor Turkije, de machtigste militaire mogendheid uit 
deze omgeving, invloed heeft gekregen in het Midden-Oosten. 

Macmillan schijnt verder aan Eisenhower te hebben kunnen duidelijk 
maken, dat er nog altijd een groot vacuum is, doordat de positie van Enge
land en Frankrijk bijna geheel is vernietigd en de Verenigde Naties prac
tisch geen gezag hebben. 

Misschien moet men hier ook nog rekenen met de liquidatie van het 
kleine koninkrijk van Jordanië. Dat was door Engeland in het leven ge
roepen als steunpunt tegenover de arabische mogendheden. Nu echter die 
militaire band met Engeland is verbroken, heeft Engeland geen belang meer 
bij het voortbestaan van dit rijk. En de grote tegenstander, Saoedi
Arabië, staat klaar dit gebied in te lijven. 

In Europa was de positie van Engeland veel sterker. Daar heeft het 
dan ook meer weten te bereiken. Londen kon wijzen op de noodzaak zijn 
troepen in Duitsland te verminderen, omdat het die lasten niet meer kan 
dragen. Amerika moest hier dus een tegemoetkomende houding aannemen 
en het heeft dat gedaan, door atoomwapens ter beschikking van Engeland 
te stellen, waarvan echter de bediening nog in handen blijft van de ameri
kaanse onderdelen zelf. Helemaal een voordeel is dat niet. Het houdt 
namelijk in, dat de westerse mogendheden hun afweer versterken door een 
ruimer gebruik van atoomwapens. Indien echter de betekenis van de con
ventionele wapens verzwakt, wordt ook de mogelijkheid vergroot, dat ook 
Rusland spoediger overgaat tot het gebruiken van de atomaire wapens. In 
dit verband is het zo belangrijk, dat Engeland heeft gemeld, dat dezer 
dagen een nieuwe H-bom door de Russen tot ontploffing is gebracht en 
dat Rusland uitdrukkelijk heeft gewezen op de gevolgen van een H-bom, 
indien deze werd afgeworpen boven Soesterberg. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. MR. W. J. A. J. DUYNSTEE C. ss. R., Over Recht en 
Rechtvaardigheid. L. C. G. Malmberg, 's-Hertogen
bosch 1956. 

In dit werkje van ruim 80 bladzijden geeft de geachte schrijver bij de 
beëindiging van zijn arbeid als hoogleraar in de wijsbegeerte van het recht 
aan de rooms-katholieke universiteit te Nijmegen een samenvatting van de 
inzÏêhten, die hij zich in de loop der jaren omtrent het wezen van het 
recht en enkele onmiddellijk daarmede samenhangende vragen heeft ver
worven (Voorwoord). 
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Wij hebben hier te maken met een studieresultaat van typisch rooms
katholieke, nader van typisch thomistische signatuur. De schrijver ver
klaart zelf uitdrukkelijk, dat hij zich kentheoretisch stelt op het stand
punt van het aristotelisch-thomistisch realisme (blz. 3). 

Dit brengt mede, dat hij ook de thomistische mensbeschouwing geheel 
voor zijn rekening neemt. 

Volgens deze beschouwing onderscheidt de mens zich als mens van alle 
andere zinnelijke wezens, zoals bv. dieren, door "het intellect, dat hij be
zit, en dat hem in staat stelt het universele te zien, en geestelijke waarden 
te kennen". In het intellect, in de rede schuilt het wezen van de mens. 
Daardoor laat hij zich, als hij normaal volgroeid is, leiden (blz. 4, 26). Wel 
wordt de mens ook gedreven door gevoelens, maar hij bepaalt zich ten
slotte wanneer hij als zodanig handelt, door zijn rede (blz. 4). Ook zijn 
natuurlijke strevingen zijn daarom in haar beleving aan de leiding door 
verstand en wil ondergeschikt (blz. 20). 

Deze rede, welke de eigenlijke substantie van de mens is, is autonoom. 
De mens is een zelfbepalend wezen (blz. 7, 21). 

De redelijk-zedelijke natuur van de mens nu vertoont voor het tegen
woordige door de erfzonde en de overmatige gebondenheid aan het zinne
lijke die daarvan het gevolg is wel bepaalde defecten, doch zij is niet sub
stantiëel bedorven (blz. 25, 49). Daarom heeft het menselijk verstand 
een natuurlijke dispositie om de eerste beginselen van het zedelijk leven 
spontaan te kennen (blz. 36). Zo streeft de mens van nature naar zijn 
hoogste goed, dat is God. God is in de eerste plaats het natuurlijk einddoel 
van de mens, zoals van al het geschapene, zij het dat Hij, omdat Hij de 
mens in een hogere orde verheven heeft, die van Zijn leven, Zijn kennen 
en Zijn liefde in deze hogere, boven iedere natuur verhevene, dus boven
natuurlijke orde, ook het bovennatuurlijk einddoel van de mens is (blz. 25). 

Deze grondgedachten, welke duidelijk haar binding tonen aan het voor
theoretisch grondthema van het rooms-katholicisme, dat van natuur en 
oovennatuur (of genade), bepalen nu ook in overwegende mate 's schrijvers 
beschouwingen over recht en rechtvaardigheid. 

Prof. Duynstee begint met op te merken, dat indien hij de vraag stelt 
naar de zin van het recht, hij op het oog heeft het recht als norm 
(blz. 3). 

De norm in meer algemene zin is "een regel van menselijk handelen, een 
oordeel dat uitdrukt hoe de mens handelen moet, om in de materie, die 
door de norm bestreken wordt, goed te handelen". Maar eerste doel is de 
mens tot een redelijk oordeel te brengen, de rede te verlichten, en be
paalde handelingen als redelijk goed te doen erkennen. En omdat de mens, 
zoals wij zagen, van nature als redelijk wezen tot zijn doel, tot zijn welzijn 
is gericht, ontstaat voor hem, indien een bepaalde handeling als noodzake
lijk goed aan hem kenbaar wordt gemaakt, de verplichting dienvolgens te 
handelen (blz. 4/5). Elke streving van de mens is afhankelijk van de om
standigheid, dat hij een object door verstandelijke zelfbepaling als een 
goed voor zich erkent (blz. 20; cursivering van ons, D.). En het is ook 
aan de rede van de mens overgelaten te bepalen, hoe dit goed moet worden 
bereikt. Met die rede moet hij de geschiktheid van een middel tot het doel 
erkennen, en deze geschiktheid in een norm van handelen uitdrukking 
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geven (blz. 21). Het rede-oordeel is derhalve het wezenlijke in de norm. 
Tegenover dit oordeel wijkt de wil van degene die de norm stelt geheel 
terug. Men zou derhalve kunnen zeggen, dat de norm haar essentie in 
de redelijkheid heeft en haar existentie door de wil van de wetgever 
(blz. 6). 

Ook het recht is zulk een norm. 
Uitgaande van de algemene gedachte, dat alle menselijk handelen be

paald wordt door het doel, worden door de auteur dan onderscheiden die 
normen die tot het laatste doel, tot God, ordenen. Dat zijn de ethische 
normen. Voorts de normen, die de mens richten tot een bepaald gesub
ordineerd (uitwendig) doel. Tot deze laatste groep behoren ook de rechts
normen (blz. 11). 

Hoewel het dwingend karakter niet behoort tot het wezen van het 
recht, is het wel een eigenschap, die direct uit het wezen voortspruit. 
Dit dwingend karakter doet ons zien, dat de rechtsregel, in tegenstelling 
met andere normen voor uitwendig handelen, maatschappelijk een nood
zakelijkheid bezit. Dwang is nl. alleen geoorloofd, wanneer zij door het 
maatschappelijk leven, dat nog een groter goed is dan de vrijheid van de 
mens, volstrekt geëist wordt (blz. 16/17). 

De meest primaire eis in de regeling der intermenselijke verhoudingen 
is dan ieder het zijne te geven (dat is hetgeen hij voor zijn ontplooiing 
nodig heeft), m.a.w. de rechtvaardigheid te betrachten. 

Deze rechtvaardigheid heeft twee zijden: ten aanzien van het individu 
en ten aanzien van de gemeenschap. Ten aanzien van de gemeenschap be
staat zij in het onderhouden der wetten (blz. 18). 

Overeenkomstig een meer algemene onderscheiding dienen wij volgens 
de schrijver in de eerste plaats de natuurlijke normen of het natuurredht 
in de meest strikte zin van het woord te onderscheiden. Deze normen zijn 
gegeven met het zijn van de mens als mens zonder meer. De mens kan 
deze normen nooit veranderen. Zij gaan aan iedere bepaling van de 
mens vooraf. Het intellect heeft niet anders te doen dan haar te erkennen 
en in woorden uit te drukken (blz. 21/22). 

Deze natuurlijke normen vormen de eerste beginselen, waarover wij 
reeds eerder spraken en welke de mens van nature kan kennen. Wel is het 
mogelijk, dat bij bepaalde volken de bewuste kennis der natuurwet ont
breekt, maar dat is dan een defect (blz. 32: cursivering van ons, D.). 

Alle andere dan de natuurlijke normen worden door de menselijke rede 
gesteld. Deze redeneert daarbij niet deductief uit de normen die door de 
natuur gegeven zijn, maar vormt een prudentiëel oordeel over de vraag, 
wat gezien de omstandigheden, waarin de natuur zich voordoet, een rede
lijke ordening is, en stelt deze redelijke ordening in de door de natuur niet 
bepaalde verhoudingen vast (blz. 22, 47). Haar noodzakelijkheid is 'niet 
in de ,natuur, maar in de aard der omstandigheden gefundeerd (blz. 23). 

Ook bij dit door de rede gestelde recht kunnen zich nog verschillende 
gevallen voordoen. 

Het kan gebeuren, dat een bepaalde wijze van handelen, gezien de aard 
van de mens, in het algemeen de meest redelijke, zelfs de enig redelijke is. 
Zo bv. de opvoeding van de kinderen door de ouders en het houden van 
gemaakte afspraken. Zulke zaken zijn zo nauw met de menselijke natuur 
verbonden, dat, wil men redelijk handelen, altijd en overal eenzelfde orde-
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ning zal moeten worden gesteld. Wij hebben, aldus Prof. Duynstee, hier 
te maken met een natuurlijk-redelijk recht. Dit recht is dus zelf geen 
natuurrecht, zij het dat het zijn bindende kracht wel vindt in de natuur
rechtelijke norm, dat de mens redelijk handelen moet. De inhoud van dit 
recht wordt echter geheel door de rede bepaald. Door die inhoud wordt 
ook iets aan de natuurlijke orde toegevoegd (blz. 42-44, 50; cursivering 
van ons, D.). Een en ander brengt mede, dat het natuurlijk-redelijk recht 
niet het absolute en geheel onveranderlijke karakter van het strikte 
natuurrecht draagt. Het veronderstelt immers altijd een prudentiëel oor
deel, dat ook slechts prudentiële, morele zekerheid kan geven (blz. 47/48). 

Naast dit natuulijk-redelijk recht staat dan het zuiver positieve recht. 
Dit geeft slechts een juiste ordening voor bepaalde concrete omstandig
heden en is dus uiteraard veranderlijk, tijdelijk en wisselend. Het geeft 
alleen voor die gebieden normen, die door het natuurlijk en het natuurlijk
redelijk recht niet worden geregeld. Het heeft een geheel eigen materie. 
Negatief wordt het bepaald doordat het nimmer in strijd mag komen met 
het strikte natuurrecht en ook niet met het natuurlijk-redelijk recht. Niet 
met het eerste, omdat de mens op de natuurlijke orde geen inbreuk mag 
maken. Niet met het laatste, omdat de meer bijzondere verhoudingen altijd 
de meer algemene veronderstellen, zij het dat zich bijzondere omstandig
heden kunnen voordoen, waardoor het redelijk wordt, dat van een regeling, 
die in algemene zin goed is, wordt afgeweken ten gunste van een bij
zonder prudentiëel oordeel, dat het goed van genoemde bijzondere omstan
digheden op het oog heeft (blz. 52/53). Door dit bijzondere mist het posi
tieve recht het vanzelfsprekende karakter en juist daarom dient het ook 
uitdrukkelijk geformuleerd te worden (blz. 54). 

Uiteraard is het niet mogelijk, binnen het kader van een boekbe
spreking de gedachtengang van de schrijver tot in details weer te geven. 
Wij hebben ons tot enkele hoofdlijnen moeten beperken en daarbij boven
dien nog tot het eerste, zij het wel het omvangrijkste van beide hoofd
stukken die het boekje bevat. 

Dit brengt mede, dat wij ook in onze kritische opmerkingen zeer sum
mier zullen moeten zijn. 

Daarbij moet ons in de eerste plaats van het hart, dat de schrijver, ook 
al kunnen wij hem op bepaalde onderdelen van zijn betoog volgen, o. i. in 
het algemeen de vraag naar het wezen van het recht niet bevredigend heeft 
beantwoord. 

Wij kunnen met prof. Duynstee instemmen, wanneer hij de dwang als 
het eigenlijke wezenskenmerk van het recht afwijst. In de dwang hebben 
wij inderdaad wel met een moment te maken, dat onmiddellijk met het 
wezen van het recht samenhangt, maar het is niet het eigenlijke kern
moment, doch veeleer een analoog moment in het rechtsleven, waarin de 
typische samenhang van het juridisch aspect der werkelijkheid met de 
historische macht openbaar wordt. 

Daar komt bij, dat de dwang geenszins alleen eigen is aan het rechts
leven. Er bestaat ook een typisch morele dwang en een typisch economische 
dwang. Dwang is een veelzijdig verschijnsel, dat .niet in één bepaald aspect 
der werkelijkheid opgaat en als zodanig niet het recht typisch kan kwali
ficeren. 



----

'140 BOEKBESPREKING 

Met de schrijver kan ons evenmin bevredigen de opvatting dat het recht 
een typisch sociaal verschijnsel zou zijn van objectief karakter, als zodanig 
te onderscheiden van de ethiek, die typisch individueel, subjectief, persoon
lijk zou zijn (blz. 11/12). 

Deze onbevredigdheid vindt echter bij ons haar oorzaak in andere gron
den dan bij de schrijver. Prof. Duynstee wijst nl. genoemde onderschei
ding af, omdat het sociale, het contact met anderen, een onderdeel van het 
individuele leven van de mens is en als zodanig mede geordend tot zijn 
persoonlijk einddoel (blz. 11/12). 

De schrijver laat evenwel na er op te wijzen, dat anderzijds de ethiek 
nooit zuiver individueel is te verstaan. Natuurlijk is er de verplichting 
tot persoonlijke toewijding aan de zaken waarvoor men staat. Maar er 
bestaat ook een typische verbandsliefde, een gemeenschappelijke toewij
ding aan een gemeenschappelijke zaak (bv. het vaderland, de kerk, het 
gezin), die door een typische gemeenschapsethiek wordt genormeerd. Deze 
gemeenschappelijke toewijding is niet te verklaren als een optelsom van 
de toewijding van een aantal afzonderlijke personen. Zij vormt veeleer 
een nieuw geheel, waarin ieder lid zijn eigen bijzondere, door het geheel 
bepaalde plaats inneemt. 

Een ander punt, dat ons in de gedachtengang van prof. Duynstee onbe
vredigd laat, is dat het begrip sociaal in dit verband weinig omlijnd is. 
Het sociale wordt door hem hier gelijk gesteld met het contact met 
anderen. Bedoelt de schrijver hiermede het intermenselijk verkeer in geheel 
algemene zin, of in het bijzonder het verkeer in allerlei meer of minder 
hecht georganiseerde verbanden? En brengt dit laatste eventueel mede, 
dat alle recht in wezen tOdh weer in de "gemeenschap" (de staat?) gefun
deerd is? Wij krijgen hierop geen duidelijk antwoord. Dat is jammer, om
dat bij deze vragen de grondslagen van bepaalde sectoren van het rechts
leven in het geding zijn. Ik denk bv. aan het burgerlijk recht. 

Ook kan ons niet voldoen de argumentatie op grond waarvan de schrij
ver de wel gemaakte scheiding tussen het externe "daad" -karakter van het 
recht en het interne "Gesinnungs" -karakter van de ethiek afwijst. Hij 
doet dit nl. op deze grond, dat het recht en de ethiek een wezenlijk ver
band hebben in deze zin dat de rechtsnormen als gesubordineerde ordenin
gen een onderdeel vormen van de ethiek, welke laatste, zoals wij zagen, 
de mens als mens ordent tot zijn goed in de meest volstrekte zin van het 
woord. De externe handelingen van de mens veronderstellen dan ook 
volgens prof. Duynstee als menselijke handelingen een interne dispositie, 
waaraan zij haar menselijke waarde en doelgerichtheid ontlenen (blz. 12). 

In wezen wordt het retht up deze wijze een uitwendig verlengstuk van 
de liefde. De schrijver verliest daarbij blijkbaar uit het oog, dat ook de 
liefde zich in typisch' "uitwendige" daden van liefde in dit leven moet 
openbaren. 

De bron voor deze foutieve gedachtengang is o. i. gelegen in de intel
lectualistische mensbeschouwing van de schrijver, die hem het inzicht 
beneemt in het onderscheid tussen het ethisch grondgebod inzake de liefde 
die wij dienen te betrachten tegenover God en onze naaste, en de liefde in 
haar tijdelijk-functionele zin, zoals deze zich telkens weer op typische 
wijze openbaart in de liefde tot het vaderland, de liefde van de ouders 
tot de kinderen en omgekeerd, de liefde tot geloofsgenoten op grond van 
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gemeenschappelijke belijdenis, de liefde tot een bepaald historisch kerk
verband, de liefde van vrienden onderling, enz. 

Een ander resultaat van de intellectualistische denkwijze van de schrij
ver is de verabsolutering van datgene wat hij natuurrecht in strikte zin 
noemt. 

In wezen staat dit natuurrecht buiten de geschiedenis, buiten de tijde
lijke orde: het is volstrekt algemeen geldig, te enenmale onveranderlijk, 
terwijl het op geen enkele wijze door enig mens of enig menselijk gezag 
beïnvloed ka.n worden (blz. 32/33). Het draagt als zodanig een statisch 
karakter (blz. 50). Daarin onderscheidt het zich juist, zoals wij zagen, 
van het natuurlijk-redelijk recht en van het zuiver positieve recht. En om 
deze reden bestaat er geen wezenlijke, innerlijke samenhang tussen het 
natuurrecht en beide laatstgenoemde rechts sferen, die een geheel eigen 
terrein bestrijken. 

Het enige wat volgens prof. Duynstee de drie genoemde rechts sferen 
aan elkaar bindt en waardoor zij zich juist als rechtssferen onderscheiden, 
is, dat zij bestemd zijn om zowel het individu als de gemeenschap te geven, 
wat hun als eigen toekomt. In het recht gaat het om het "cuique suum 
tribuere" (blz. 19). 

De vraag dient echter gesteld, of met het "cuique suum tribuere" inder
daad een typisch juridisch kriterium is gegeven. Wij wagen dit ernstig te 
betwijfelen. De regel "cuique suum tribuere" draagt bv. ook een typisch 
ethisch karakter, waarbij ethisch bedoeld is in deze bovenvermelde, tijde
lijk-functionele zin van het woord. Zo zijn krachtens de eveneens tijdelijke 
structuurwet van het gezin de ouders ethisch of moreel verplicht hun 
kinderen alle liefde te bewijzen welke aan deze kinderen toekomt en om
gekeerd. Indien de kinderen of de ouders de hun toekomende liefde niet 
ontvangen, wordt daardoor niet primair een rechts-, doch een ethische 
verplichting geschonden. En ook, of liever juist in deze ethische ver
plichting, dat ouders en kinderen elkaar wederzijds het hunne dienen 
te geven, gaat het om een fundamentele bestaansvoorwaarde van de ouders 
en de kinderen als zodanig. 

De vervulling van deze ethische verplichting kan inderdaad niet met juri
dische middelen worden afgedwongen, maar daarom is zij niet minder 
strikt bindend en minder essentiëel voor het menselijk bestaan. 

De voormelde visie van prof. Duynstee op de verhouding van recht en 
ethiek brengt mede, dat de geachte schrijver in zijn opvatting van het recht 
eigenlijk ook geen plaats heeft voor de billijkheid als zg. deugd. Handelende 
over de deugd der rechtvaardigheid, merkt de schrijver op, dat deze deugd 
iets dwingends, iets volstrekts heeft. Dit brengt mede, dat zij abstraheert 
van belangen, die buiten de verhouding van "aan iemand toebehoren" 
liggen. 

De mens moet zich echter afvragen, of het, gezien de omstandigheden 
en de nadere belangen, juist is de eisen der rechtvaardigheid steeds door 
te voeren. Het antwoord op die vraag wordt door de deugd der billijk
heid gegeven. Deze billijkheid is er op ingesteld de werking van de starre 
rechtsregel te matigen. 

De billijkheid is dus in deze gedachtengang geen typisch rechts-beginsel. 
Zij is de deugd, die de mens beweegt, in het gebruik van wat hem rechtens 
toekomt redelijk te handelen. Zij doet het aangepast zijn aan de wel-
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willendheUJ, die de mensen jegens elkander hebben moeten; zij bouwt daar
mede de sociale vrede op (blz. 75). 

In de billijkheid gaat het dus niet om een begrenzing, die van binnen 
uit met het rechtsaspect der werkelijkheid zelf is gegeven, doch om een 
begrenzing ("matiging") van buiten af. 

Toch hebben wij de indruk, dat voor de schrijver de billijkheid ook weer 
niet een typisch a-juridisch of non-juridisch verschijnsel is. Misschien 
ware zij in zijn gedachtengang het beste als para-juridisch te kwalificeren. 

Naar onze overtuiging hebben wij hier te maken met door een intellectu
alistische denkhouding veroorzaakte verschraling van het inzicht in de 
volheid en dynamiek van het rechtsaspect der werkelijkheid als zodanig. 

De geachte auteur kan daardoor niet verstaan, dat er een innerlijke 
samenhang bestaat tussen het tijdelijk juridisch aspect en het eveneens 
tijdelijk ethisch aspect der werkelijkheid; kan niet verstaan dat deze 
innerlijke samenhang zich ook in de innerlijke structuur van deze aspecten 
zelve uitdrukt, hetgeen zich bv. openbaart in de geleidelijke ontsluiting van 
het juridisch aspect in benadering van het ethisch aspect zonder dat daarbij 
de. eigen aard van het juridisch aspect wordt aangetast. 

Zo zijn de billijkheid, de goede trouw, de regel "geen straf zonder 
schuld" typische rechtsbeginselen, die eerst in de loop der geschiedenis 
tot positieve gelding komen, als resultaat van een ontsluitingsproces, dat 
zich voltrekt onder leiding van het ethisch aspect en in laatster instantie 
onder leiding van het geloofsaspect der tijdelijke werkelijkheid. 

Het vitium originis is hierbij gelegen in de omstandigheid, dat de 
schrijver zichzelf door zijn opvatting van het natuurrecht in strikte zin, 
van het natuurlijk-redelijk recht en van het zuiver positieve recht de weg 
heeft versperd tot het verkrijgen van het inzicht in dit ontsluitings
proces. 

Het natuurrecht in strikte zin draagt bij prof. Duynstee een boven
tijdelijk, star en onveranderlijk karakter. Bovendien wordt dit natuur
recht door de schrijver in zoverre intellectualistisch verstaan - zoals wij 
reeds eerder zagen -, dat de mens dit natuurrecht zonder enige boven
natuurlijke, goddelijke inspraak met behulp van zijn intellect, zijn rede 
kanleren verstaan (blz. 25). 

De geachte auteur vergeet evenwel - en daarbij spreken wij hem in het 
bijzonder als mede-christen aan -, dat de enige "wet", die de tijdelijke 
orde te boven gaat en dus eeuwig is, de grondwet is van het Koninkrijk 
Gods, welke ons leert, dat wij God moeten liefhebben boven alles en onze 
naaste als onszelf. Buiten deze grondwet bestaan geen "eeuwige beginse
len" of "eeuwige natuurwetten". Alle beginsel is in de tijd, waarin wij met 
nadruk naar voren willen brengen, dat wij de tijd in dit verband niet 
verstaan als symbool van de opeenvolging en de vergankelijkheid der 
feitelijke werkelijkheid, doch als door God gewilde tijdsorde. 

Genoemde eeuwige grondwet van het Koninkrijk Gods richt zich niet 
primair tot het intellect als vermeend "wezen" van de mens, maar tot het 
hart van de mens als zijn boventijdelijk religieus centrum, waaruit alle 
uitgangen van het leven zijn, ook die van het menselijk denken (vandaar 
de vermaning van de Spreukendichter voor alles het hart te bewaren; 
Spr. 4 : 23). Deze grondwet is daarom slechts in het geloof te kennen. 

Dit is van vèrstrekkende betekenis, aangezien ook alle tijdelijke wetten 
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en ordeningen - wij wezen er reeds op - haar eigenlijk fundament heb
ben in de religieuze, heel het leven omspannende liefdewet, en derhalve 
de eigenlijke zin van al deze tijdelijke wetten en ordeningen ook slechts in 
het geloof is te verstaan. Alle kennis van de ongelovigen omtrent de tijde
lijke orde is daarom steeds een door hun eigen o.ngeloofs-apriori ver
wrongen kennis. Een zuiver "natuurlijke" kennis bestaat er niet. 

Juist hier ligt het kernverschil tussen de schrijver en ons, dat ons ook 
in ons denken over het recht verschillende wegen doet gaan. 

,Prof. Duynstee gaat in wezen in de lijn van de thomistische wijsbegeerte 
uit van de autonomie, de zelfgenoegzaamheid van het menselijk denken 
met betrekking tot het "natuurlijk" leven. 

De ervaring leert echter, dat zodra het menselijk denken niet langer 
onder beslag ligt van de dynamis van Gods Woord, van het grondmotief 
der christelijke religie, hetwelk de Bijbel ons doet kennen als dat van 
schepping, zondeval, en verlossing door Jezus Christus in de gemeenschap 
van de Heilige Geest, automatisch verschraling en verstarring in het denken 
optreedt. 

Indien men in het geloof echter ook weer de bijbelse leer van de schep
ping aanvaardt, groeit vanzelf het inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden 
die in de schepping liggen, niet als een aan de oorspronkelijke orde vreem
de werkelijkheid maar als een inherent gegeven van deze orde; gaat men 
verstaan, dat de mens met zijn intellect en cultuurarbeid nooit iets aan de 
scheppingsorde kan toevoegen, doch slechts krachtens het cultuurmandaat 
geroepen is, deze orde in gestage arbeid te ontsluiten en verder te posi
tiveren. 

Zo is er naar onze diepste overtuiging een wezenlijke, innerlijke samen
hang tussen heel dat gecompliceerde moderne rechtsleven met zijn veel
heid van wetten, verordeningen, afspraken, overeenkomsten, enz., en de 
oorspronkelijke scheppingsorde. Zelfs het schijnbaar zuiver positieve recht 
is niet te verstaan, los van de rechtsorde, zoals God ons deze in beginsel 
bij de schepping heeft gegeven. 

Ook het juridisch aspect der tijdelijke werkelijkheid is krachtens de 
scheppingsorde begrepen in dat geweldig ontsluitingsproces dat zich onder 
leiding van de mens langs daarvoor door God gestelde en als zodanig vaste 
banen voltrekt. 

Statische normen, zoals prof. Duynstee die in het natuurrecht meent te 
zien, bestaan in de werkelijkheid niet. Alle recht vraagt om positivering 
en is in een voortdurend, nooit tot rust komend ontsluitings- en positi
veringsproces begrepen. Een rechtsregel, in welke vorm zij ook is vastge
legd, die niet langer door de daartoe bevoegde organen wordt gepositi
veerd, mist reëel bestaan en daardoor positieve gelding. 

Maar evenmin bestaat er een zuiver positief, een zuiver "prudentiëel" 
recht, omdat er geen recht bestaat los van de constante door God in de 
schepping gegeven rechtsbeginselen, welke als zodanig om positivering 
vragen. 

Wij zijn ons ervan bewust, dat wij in de voorgaande bespreking hier en 
daar scherp zijn geweest. Wij vertrouwen echter, dat prof. Duynstee deze 
scherpte kan verstaan en ook billijken. Zij valt te verklaren uit de om
standigheid, dat in het onderhavige boekje de fundamenten van het rechts
leven in het geding zijn. In zulk een situatie leek ons een duidelijke con-
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frontatie van de rooms-katholieke en van de bijbels-reformatorische rechts
opvatting de meest zinvolle wijze van behandelen. 

Prof. Duynstee moge overigens in het voorgaande een blijk zien van 
onze grote waardering voor het vele, dat hij ons in een bestek van 80 blad
zijden heeft geboden. 

DR. J. D. DENGERINK 

PROF. DR. W. RIP, De e.B.T.B. en de zogenoonuJe ver
zuiling. H. Veenman en Zonen, Wageningen. 

Dit gepubliceerde referaat van de oud-secretaris van de C.B.T.B., op de 
bondsdag van 28 juni 1956 dier organisatie geleverd, bespreekt in een pak
kende en goed leesbare vorm, een aantal bedenkingen welke van door
braakzijde tegen christelijke organisatie worden aangevoerd en tracht die 
te weerleggen. Een met instemming te lezen uiteenzetting, welke op ge
makkelijke wijze in het probleem oriënteert en zo uitgangspunt voor 
diepergaande studie en overweging kan zijn. Van harte aan te bevelen. G. 

* 
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DOOR 

PRoF. MR. A. M. DoNNER 

Het is een gemeenplaats, dat wij in tal van opzichten in een overgangs
tijd leven, die vraagt om aanpassing aan veranderde omstandigheden en 
bezinning op traditionele standpunten. Ik spaar u dan ook een uitwerking 
van dit soort gemeenplaatsen en richt mij zonder nadere toelichting op een 
probleem dat m. i. op het ogenblik wel enige aandacht verdient. Ik bedoel 
de verhouding tussen fractie en partij. · 

Het klassieke standpunt in deze is bekend. Het is een vrucht van de 
liberale gedachtenwereld, waarbij werd uitgegaan van de redelijke mens 
als het normatieve type van de burger. Op die grondslag is de gedachte 
ontwikkeld van de representatie als doorsnede van de bevolking. Het ging 
er om in klein bestek een afschaduwing te hebben van de bevolking, opdat 
een discussie, die tussen het hele volk onmogelijk is, in dat klein bestek 
zou kunnen worden gevoerd en om te verzekeren dat die discussie inder
daad de beste resultaten zal opleveren en dat zij zou beantwoorden aan 
het ideaal "du choc des opinions jaillit la vérité". Viel alle nadruk op de 
onafhankelijkheid van de gekozene ten opzichte van zijn kiezers, van 
partijen en partijschappen was men afkerig omdat me.n daarin niet anders 
9an een georganiseerde eenzijdigheid en bekrompenheid kon zien . 

. Op deze basis werd het zogenaamd imperatief mandaat volstrekt ver
worpen en alle nadruk gelegd op de zelfstandigheid van de gekozene die 
in de strikte zin van het woord zonder enige last of ruggespraak moest 
handelen. 

Van antirevolutionaire zij de is deze achtergrond .nimmer geaccepteerd. 
Daar werd juist het parlement gezien als een vertegenwoordiging van 
het georganiseerde volk. Men sprak er graag over de vertrouwensband 
tussen kiezers en gekozenen. Wat men daar precies mee bedoelt is intussen 
altijd wat vaag gebleven. Aan veel verdieping voelde men geen behoefte 
en in de praktijk is nog al eens een standpunt ingenomen dat de onaf
hankelijkheid van de gekozene en van de fractie weinig minder absoluut 
stelde dan van liberale zijde geschiedde. 

Het klassiek liberale standpunt is intussen door de omstandigheden 
grotendeels achterhaald. De vooronderstellingen waarop het rustte zijn niet 
meer aanwezig. 

Naar de klassieke opvatting moest men de gekozene zien als degene 
die bij zijn kiezers het vertrouwen genoot, dat hij het meest geschikt was 

1) Tekst van een openingswoord voor de algemene vergadering van het College van 
Advies, dat wegens tijdgebrek niet werd uitgesproken. 
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om aan de discussie in redelijkheid deel te nemen. Dit vooronderstelt een 
persoonlijke bekendheid van de kiezers met de afgevaardigde aan wie zij 
hun vertrouwen schenken. Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 
is het echter al aanstonds zo dat de kiezers de kandidaat niet of nauwelijks 
kennen, en dat zij hun stem op hem uitbrengen niet op grond van hun 
kennis van zijn persoonlijke eigenschappen maar op grond van hun in
stemming met de opvattingen (het program) dat hij aanhangt. Dit zou 
ook het geval zijn, indien het oude districtenstelsel behouden was ge
bleven, maar onder het stelsel va.n evenredige vertegenwoordiging klemt 
het nog veel meer. Onder dat stelsel stemt men niet meer op personen maar 
op een partij, op een lijst en het persoonlijk element speelt alleen nog een 
belangrijke rol wanneer het gaat om de lijsttrekker. De overigen die op de 
lijst voorkomen blijven in de schaduw. Laten wij er maar meteen bij zeggen, 
dat de partijen aan dat lijstenstelsel zeer zijn gehecht en dat zij, althans 
in ons land, elke terugkeer tot een systeem, waarbij de voorkeur voor 
personen weer een grote rol zou kunnen gaan spelen, waarschijnlijk zouden 
tegenhouden. Zij zien zoiets als een terugkeer tot de wanorde en de chaos 
op politiek terrein. Niet de personen staan dus in het middelpunt maar 
de partijen. Niet op menselijke kwaliteiten van inzicht, begaafdheid en 
zedelijke waarde, maar op de programs valt de nadruk. 

Het oude ideaal was dat de vrij staande afgevaardigden in een open
bare discussie tot gemeenschappelijke conclusies zouden komen. Er moest 
volle gelegenheid zijn elkaar te overtuigen, er moest een werkelijk gesprek, 
om deze modeterm te bezigen, onstaan. Aldus verwachtte men een resul
taat dat als volo.nté générale kon worden bestempeld, omdat het in rede-
lijkheid was voorbereid en aanvaard. Tegenwoordig echter handelt men in 7 
het parlement als fractie. Het gesprek tussen de afgevaardigden voltrekt 
zich voor een belangrijk deel binnen het kader van die fractie en de daar 
bereikte slotsom wordt als regel als standpunt van de gehele fractie en bloc 
voorgestaan en verdedigd. Wat zich dan in de openbare vergadering van 
het parlement v.oordoet is niet zozeer een uitwisseling van opvattingen en 
meningen teneinde elkaar te overtuigen en tot een gemeenschappelijk door 
allen als het beste aanvaarde resultaat te komen, maar draagt veeleer het 
karakter van een wederzijds toelichten van zijn stem, de verdediging met 
meer of minder houtsnijdende argumenten van een vrijwel a priori vast-
liggend standpunt. 

Zo komt er uiteraard van een werkelijke "choc des opinions" niet veel 
meer terecht, maar ook de educatieve invloed van een in vrijheid gehouden 
discussie op de openbare mening gaat verloren omdat de positiebepaling 
en de meningsvorming zich voor een belangrijk deel buiten die openbare 
vergadering voltrekken en dus ook aan de waarneming van het publiek 
zijn onttrokken. Het is niet nodig ons op dit ogenblik te verdiepen in een 
waardering va.n deze ontwikkeling. Ik meen dat wij allen wel inzien dat 
dit het resultaat is van een normale en in vele opzichten begrijpelijke ont
wikkeling. Hoe dat echter ook zij, wij staan in ieder geval hier voor 
een verandering die men zal moeten accepteren en waar zelfs met de stout
ste betogen weinig aan is te veranderen. Waar het op aankomt is dat ook 
hier de vooronderstellingen van het klassiek liberale standpunt niet meer 
aanwezig zijn. 

Er zouden nog wel meer dingen te noemen zijn, maar ik volsta met 
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deze twee, zoal niet de belangrijkste dan toch de meest sprekende ver
anderingen. 

Uit deze veranderingen heeft de geestelijke erfgenaam van het libera
lisme, het socialisme, de consequenties getrokken. Men legt daar een zeer 
nauw verband tussen gekozene en kiezers, om het precies te zeggen: tussen 
fractie en partij. Men ziet er de verkiezingen als een soort referendum 
tussen bepaalde partijprogramma's en beschouwt z·e als een opdracht aan 
de gekozenen, het program waarmee zij de verkiezingen ingingen nu ook 
te volvoeren. Bij die volvoering heeft de fractie zeker geen recht op vol
ledige zelfstandigheid. Integendeel, de partij en met name het partij
bestuur heeft er op toe te zien dat het gegeven mandaat ook door de fractie 
wordt nagekomen. Dit klinkt heel onschuldig, maar het houdt nogal wat 
in. Wij moeten ons nl. realiseren dat de partijprogramma's, vooral de 
partijprogramma's op de lange baan, in wezen door de partij worden 
opgesteld, terwijl de fractie nogal eens de neiging heeft het oog vooral 
te richten op de politiek op de korte baan en zich te interesseren voor wat 
vandaag aan de orde is en wat vandaag moet gebeuren. Zij komt daarbij 
als vanzelf in een zeker opportunisme, tot een spel van geven en nemen, 
waarbij alle nadruk valt op wat er nu te bereiken is. Dat ligt bij de partij 
anders. De levenskansen van de partij staan en vallen met het progranl en 
zijn verwezenlijking en er zal vanuit de partij dan ook een voortdurende 
aandrang op de fractie worden uitgeoefend, om zich zoveel mogelijk aan 
dat program te houden. Immers de partij interesseert zich al aanstonds 
na de verkiezingen sterk voor de volgende electorale slag, het volgend 
referendum. Zij leeft nu eenmaal van verkiezing op verkiezing. En er zal 
op de fractie een voortdurende aandrang worden uitgeoefend zich zo te 
gedragen dat men bij dat referendum de sterkst mogelijke positie inneemt. 

Onder deze omstandigheden wordt, al kan men zeker niet van een impe
ratief mandaat spreken, de fractie toch in sterke mate een verlengstuk 
van de partij. Dat heeft allerlei consequenties. Ik noem er slechts één. Bij 
deze stand van zaken heeft men zelfs bij een kabinetsformatie niet meer 
alleen te maken met een fractie in het parlement maar ook met de daar
achterstaande partij die mee wil onderhandelen om aldus reeds de volgende 
electorale zetten te kunnen voorbereiden. 

Het dilemma tussen de klassieke liberale standpunten en het geschetste 
socialistische standpunt, zoals ik het nu heb geschetst, doet zich niet in 
deze vorm aan de antirevolutionairen voor. Immers hier is alleen sprake 
van een dilemma wanneer men staat op de bodem van de gemeenschappe
lijke basis van liberalisme en socialisme beide, nl. de leer van de volks
souvereiniteit. Het verschil tussen beide ligt vooral daarin, dat de liberale 
zienswijze is opgekomen uit een zeer bepaalde rationalistische visie op het 
volk. Men zag dat als een gemeenschap waarin de rede behoorde te heersen. 
Daarom maakte men van het zg. denkend deel der natie gaarne de kern, 
de essentie van het volk, maar aan die kern werd dan ook in beginsel de 
staatsmacht toegedacht. Het parlement moest het zeggen. 

Het socialisme heeft geleerd hoe men met de moderne partij-apparaten, 
althans in theorie heel wat dichter in de buurt van Rousseau's ideaal van 
een directe democratie kan komen en heeft deze gelegenheid dan ook van 
zijn standpunt terecht aangegrepen en uitgebuit. 
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Van antirevolutionaire zijde is steeds een principieel onderscheid ge
maakt tussen overheid en volk, tussen regering en volksvertegenwoordiging. 
Wanneer wij tegenwoordig van alle kanten het dualisme in onze staats
instellingen tussen die beide polen horen verdedigen zowel door de socialis
tische minister-president als door de liberale "leider van de oppositie", 
dan is dit een stuk antirevolutionaire invloed op het Nederlandse staats
bestel en de Nederlandse staatsbeschouwing. Hoe diep die invloed is laat 
ik op het ogenblik daar: een zekere scepsis lijkt mij niet ongepast. Op 
de grondslag van dit onderscheid zien wij de gekozene, zien wij de fractie 
dan ook anders. Juist omdat wij het gezag niet uit het volk zien opkomen 
is er naar onze opvatting niet die rivaliteit tussen fractie en partij over 
de uitoefening van dat gezag waar de anderen altijd mee worstelen. 
Althans, die rivaliteit mag er .naar antirevolutionaire zienswijze niet zijn. 

Toch heeft de ontwikkeling ook ons iets te zeggen. Ook voor ons geldt 
de vraag waar het zwaartepunt van de staatkundige bemoeiing ligt, bij de 
fractie of bij de partij. En dan geldt ook voor ons dat waar de partij een 
zoveel grotere plaats in het staatkundig leven inneemt, waar zij als het 
ware het volk mondig maakt en waar zij door interne meningsvorming 
en studie tracht richting te geven aan het antirevolutionaire gevoel, zij ook 
in een krachtiger positie komt te staan tegenover de fractie. Die fractie 
zit niet meer in het parlement krachtens de personele kwaliteiten der 
leden zoals dat bij Groen, Kuyper of De Savornin Lohman het geval was, 
maar krachtens hun plaatsen op de antirevolutionaire lijst. In tal van 
gevallen brengt het openbaar belang mede dat de gekozenen niet in de 
eerste plaats hun persoonlijk geluid laten horen, maar vertolken wat onder 
de antirevolutionairen leeft. En bij dat laatste valt .niet alleen te denken 
aan wat er in de politieke organisatie leeft, maar bij de huidige uitbreiding 
van de overheidsbemoeiingen, ook aan wat in verwante maatschappelijke 
organisaties omgaat. 

Het is zeker zo, dat er met name tussen de antirevolutionaire en bv. 
socialistische programma's (het liberale program noem ik hier niet, omdat 
het veel vager en hybridischer is) een niet onbelangrijk principieel verschil 
bestaat. De socialistische verkiezingsprogramma's vooral zitten vol met con
crete eisen van bepaalde aan die partij verwante of in die partij georgani
seerde groepen en klassen. Bij de antirevolutionairen leeft veel sterker 
het besef dat men niet aan staatkunde doet om bepaalde belangen voor te 
staan, maar om een bepaalde principiële zienswijze op de staat tot uit
drukking te brengen en in het staatkundig gebeuren mee te doen spreken. 
Zuiver is die tegenstelling zeker niet: enerzijds ligt aan de socialistische 
pmgramma's wel terdege een vaak niet duidelijk uitgesproken en soms uit 
electorale overwegingen opzettelijk bemantelde visie op de staat ten grond
slag, anderzijds zouden ook de antirevolutionairen bij de huidige omvang 
der overheidsbemoeiing er niet buiten kunnen op te komen voor· concrete 
belangen die men verwaarloosd acht. Maar al is de tegenstelling niet vol
strekt, men heeft wel terdege te maken met een onderscheid als lagen het 
antirevolutionaire en het socialistische programma aan weerszijden van 
de waterscheiding die tussen twee perioden, twee grondbeginselen in ligt. 
Dit onderscheid maakt ook dat de verhouding tussen fractie en partij in 
het antirevolutionaire kader gemakkelijk ligt. Het program verlangt van 
de fractie niet zozeer het voorstaan van bepaalde belangen en het be-
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werken van bepaalde maatregelen als wel het vertolken van een bepaalde 
principiële zienswijze. De antirevolutionairen hebben niet een ideale staat 
voor ogen waarop zich alle staatkundige activiteiten moeten richten, zij 
zijn krachtens hun hele uitgangspunt wat bescheiden in hun verwachting 
van maatregelen en meer doordrongen van de betrekkelijkheid der inge
nomen standpunten. Dit maakt het gemakkelijker, aan het oordeel van 
de fractie wat hier en nu moet worden verdedigd, waar men aan kan 
meedoen en waar men zich tegen moet verzetten, vaak een grotere vrij
heid te laten. Aan dagelijkse bemoeiingen van de partij met de fractie 
zoals die eigenlijk uit het socialistische standpunt voortvloeien, bestaat 
geen behoefte. 

Maar al ligt het aldus voor ons anders, dat ,neemt niet weg dat in de 
tegenwoordige verhoudingen de vertrouwensband tussen kiezers en ge
kozenen, en dat is in feite dus de band tussen fractie en partij, met grotere 
zorgvuldigheid dan voorheen zal moeten worden gecultiveerd. Wil het 
vertrouwen werkelijk bloeien, dan moet er ook een voortdurende gemeen
schap zijn en dan moeten partij en fractie elkaar voortdurend ouder
houden over de punten waarop het naar antirevolutionaire zienswijze in 
de staatkunde van vandaag aankomt. 

Het lijkt mij nodig deze dingen op het ogenblik eens te zeggen. Wij 
zijn als oudste georganiseerde partij in Nederland de ontwikkeling jaren
lang vooruit geweest en ook toen de partij-organisatie zich bij de andere 
richtingen ontwikkelde is de band tussen fractie en partij door allerlei 
personele unies voortdurend levend gebleven. Op die manier hebben wij, 
al is er nooit zo de aandacht op gevallen, de gelegenheid gehad ons aan 
te passen bij de veranderde omstandigheden en zonder dat de bakens 
verzet werden op de hoogte van de tijd te blijven. Wij staan è.n door de 
loop der gebeurtenissen èn als gevolg van de doorgevoerde reorganisatie 
der partij op dit moment voor· een veel duidelijker scheiding, principieel 
en personeel, tussen fractie en partijleiding dan wij gewend waren. Het 
is de vraag of dat wel een onvermengd voordeel is. Vast staat in ieder 
geval dat dit van ons een bezinning vraagt waar wij ons jarenlang op 
grond van de gedienstigheden der praktijk niet in hebben behoeven te ver
diepen. Het zal nodig zijn dat er tussen de verjongde fractie en de ver
jongde partijleiding een meer intensieve band ontstaat. Het zal daarbij wel 
niet altijd van een leien dakje gaan. In elke partij zijn er spanningen. 
Overal vindt men mensen met stokpaardjes, overal vindt men groepsvor
ming, dat ligt nu eenmaal in de Nederlandse aard en wij zouden geen volks
partij zijn wanneer deze verschijnselen ook niet binnen onze politieke orga
nisatie waren op te merken. In dit opzicht kunnen wij zeggen dat wij een 
getrouwe afspiegeling vormen van de natie en van de nationale kwaliteiten. 
Dat kan alleen maar de behoefte aan een krachtige en doelbewuste partij
leiding vergroten. Maar krachtig kan die leiding alleen maar zijn, wanneer 
zij niet slechts invloed heeft naar de kant van de partij, doch ook naar 
de kant van de fractie. Mist zij de laatste dan verliest zij de eerste. 

En in dat verkeer met de fractie zou wel kunnen blijken van het ver
schil dat ik daar straks in het algemeen reeds signaleerde. Het verschil nl. 
dat de partij zich vooral interesseert voor de lange baan, voor de vraag 
naar de grote principes, terwijl de fractie, vaak in beslag genomen door het 
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dagelijkse stukwerk van het parlementaire leven als ze is, de .neiging zal 
hebben nuchter te blijven, niet verder te willen kijken dan haar parle
mentaire neus lang is, d. w. z. veel meer op de korte baan te redeneren. 
De partij zal ook wel eens de neiging hebben partijbelangen, respectabel 
en ook wel minder respectabel, meer mee te laten spreken dan de fractie. 

Het blijft dus een twee-eenheid, omdat men nu eenmaal met het gezicht 
naar verschillende kanten van het staatkundig leven staat toegekeerd. 
Maar. een twee-eenheid zal het toch moeten zijn. Alles wat lijkt op het 
bouwen van scheidsmuren, alles wat lijkt op het vrij houden van bepaalde 
onaantastbare prerogatieven waar de ander zich niet mee in mag laten, 
zou onjuist zijn en ook de zaak geen goed doen. IVanneer wij maar be
seffen dat het gaat om die ene gemeenschappelijke zaak, dan moet het ook 
mogelijk zijn de wrijvingen in de praktijk te voorkomen. Wanneer wij 
maar bedenken dat het niet onze zaak is, niet de zaak van de partij en niet 
de zaak van de fractie. Wanneer wij maar weten dat het gaat om de zaak 
van Hem, Die ons tot deze staatkundige arbeid roept en elkaar dat voort
durend voorhouden, dan hebben wij het uitgangspunt waarbij wij èn in de 
bezinning èn in de praktijk mogen verwachten voor moeilijkheden be
waard te blijven. 

* 
"0 N S P R 0 GRAM" EN HET CULTUURSTELSEL 

DOOR 

DR. R. REINSMA 

Het is reeds meer dan een kwart eeuw geleden, dat mr. B. de Gaay 
Fortman in dit orgaan enkele artikelen wijdde aan de houding, die mannen 
van antirevolutionairen huize in de jaren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw tegenover het cultuurstelsel innamen. Koorders, Elout, Groen en 
Mackay passeerden de revue. Er bleek weinig overeenstemming onder 
hen te bestaan, en dit was geen wonder, waar voor- en tegenstanders van 
het stelsel beide met klinkende argumenten hun standpunt verdedigden. 
Het was uiterst moeilijk, in de hitte van de strijd de te volgen koers uit 
te zetten. 

Geheel anders stond dit in 1878, het jaar, waarin Kuyper zijn toe
lichting op het Program van Beginselen in De Standaard publiceerde. De 
strijd over het cultuurstelsel was toen immers volstreden; de liberaal
koloniale opvatting had gezegevierd; de Agrarische wet van De \Vaal 
had de europese planters de gelegenheid geboden, bevolkingsgronden te 
huren en onbebouwde in erfpacht te nemen; de Suikerwet had de op hoog 
gezag uitgeoefende suikercultuur een regeling gegeven, waarbij de staats
bemoeiing ieder jaar inkromp ten gunste van de particuliere ondernemers. 
Alleen de koffiecultuur - met een aanplant, loon en aflevering, die van 
staatswege geregeld bleven - herinnerde nog aan een dwangsysteem. 
Maar eigenlijk viel de koffiecultuur buiten het cultuurstelsel. Zij dateerde 
immers reeds van lang vóór 1830, had plaats op staatsdomeinen en was 
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dagelijkse stukwerk van het parlementaire leven als ze is, de neiging zal 
hebben nuchter te blijven, niet verder te willen kijken dan haar parle
mentaire neus lang is, d. w. z. veel meer op de korte baan te redeneren. 
De partij zal ook wel eens de neiging hebben partijbelangen, respectabel 
en ook wel minder respectabel, meer mee te laten spreken dan de fractie. 

Het blijft dus een twee-eenheid, omdat men nu eenmaal met het gezicht 
naar verschillende kanten van het staatkundig leven staat toegekeerd. 
Maar een twee-eenheid zal het toch moeten zijn. Alles wat lijkt op het 
bouwen van scheidsmuren, alles wat lijkt op het vrij houden van bepaalde 
onaantastbare prerogatieven waar de ander zich niet mee in mag laten, 
zou onjuist zijn en ook de zaak geen goed doen. Wanneer wij maar be
seffen dat het gaat om die ene gemeenschappelijke zaak, dan moet het ook 
mogelijk zijn de wrijvingen in de praktijk te voorkomen. Wanneer wij 
maar bedenken dat het niet onze zaak is, niet de zaak van de partij en niet 
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eeuw tegenover het cultuurstelsel innamen. Koorders, Elout, Groen en 
Mackay passeerden de revue. Er bleek weinig overeenstemming onder 
hen te bestaan, en dit was geen wonder, waar voor- en tegenstanders van 
het stelsel beide met klinkende argumenten hun standpunt verdedigden. 
Het was uiterst moeilijk, in de hitte van de strijd de te volgen koers uit 
te zetten. 

Geheel anders stond dit in 1878, het jaar, waarin Kuyper zijn toe
lichting op het Program van Beginselen in De Standaard publiceerde. De 
strijd over het cultuurstelsel was toen immers volst reden ; de liberaal
koloniale opvatting had gezegevierd; de Agrarische wet van De Waal 
had de europese planters de gelegenheid geboden, bevolkingsgronden te 
huren en onbebouwde in erfpacht te nemen; de Suikerwet had de op hoog 
gezag uitgeoefende suikercultuur een regeling gegeven, waarbij de staats
bemoeiing ieder jaar inkromp ten gunste van de particuliere ondernemers. 
Alleen de koffiecultuur - met een aanplant, loon en aflevering, die van 
staatswege geregeld bleven - herinnerde nog aan een dwangsysteem. 
Maar eigenlijk viel de koffiecultuur buiten het cultuurstelsel. Zij dateerde 
immers reeds van lang vóór 1830, had plaats op staatsdomeinen en was 
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afzonderlijk geregeld. Wat heeft toch Kuyper bewogen, een belangrijk 
gedeelte van zijn toelichting op de koloniale paragraaf te wijden aan een 
stelsel, dat reeds historie was geworden, en dit met felle woorden te 
striemen? Om de zijdelingse exploitatie van het javaanse volk, die in dit 
systeem lag opgesloten, een bittere pil te noemen, die slechts verzilverd 
was, en te gewagen van een rovende hand, omwikkeld met een weefsel 
van sociale en economische instellingen? 1). 

Deze vraag klemt te meer, omdat hij zich enkele jaren tevoren, tijdens 
zijn Kamerlidmaatschap (1874--'77) nog in vrij gunstige zin over het 
cultuurstelsel en zijn voorstanders had uitgelaten. "De oud-conservatieve 
partij . .. wilde het stelsel van laisser-aller; wilde, dat men de Indische 
maatschappij zou laten geworden, zich zou laten ontwikkelen naar het 
eigen element dat zij in zich droeg, slechts voor zooveel noodig misbruik 
en misdaad keerend, en voorts zooveel mogelijk zorgend, dat de Javaan 
het wèl had. Ook dat laatste" 2). 

Waarom dan de volstreden strijd weer opgerakeld, hoewel het hier 
toch geenszins een onderwerp betrof, waarbij Groens levensgedachte voor 
bredere kring in een programmatische formule behoefde te worden om
gezet? Vanwaar die scherpe en onnodige uitval, en dat nog wel na ernstige 
raadpleging van koloniale autoriteiten 3) ? 

De map, in het Kuyperarchief aangeduid met het veelbelovende 
"Geboortegeschiedenis van "Ons Program" ", geeft op deze vragen geen 
antwoord. Zelf dus genoodzaakt zijnde uitsluitsel te geven, zou men ge
neigd zijn zonder meer te verwijzen naar het voorwoord in het eerste 
deel van Anti-Revolutiona,ire Staatkunde (1916), waarin Kuyper verklaart, 
dat hem in 1878 alle tijd ontbroken had om zich bij het schrijven van 
Ons Program nader te oriënteren 4). Het is verleidelijk te veronder
stellen, dat het detailonderzoek onnauwkeurig is verricht, en dat Kuyper 
vertrouwd heeft op zijn bekende "instinkt van de vingertoppen" 5). 

Ik meen echter, dat men zich zo te gemakkelijk van de vraag afmaakt 
en dat er twee redenen waren, die Kuyper er toe leidden, op deze be;.. 
paalde wijze aan het cultuurstelsel aandacht te schenken. Dit stelsel mocht 
dan al zijn doodsteek ontvangen hebben, in de organisatie van de koffie
cultuur was veel, dat aan dit systeem verwant was en de Anti-Revolu
tionaire partij had zich over deze bron van staatsinkomsten uit te spreken. 
Bovendien wenste Kuyper verzet aan te tekenen tegen de batig-slot-poli
tiek, die tijdens het cultuurstelsel zo velen had bekoord. Men moet echter 
vaststellen, dat Kuyper hier onjuiste verbanden legde. Hij heeft - wat 
niet erg is - tussen de op hoog gezag door Van den Bosch ingevoerde 
cultures en de koffiecultuur geen onderscheid gemaakt, en evenmin - wat 
erger is - cultuurstelsel en batig-slot-politiek voldoende uiteengehouden. 

Deze twee zaken zijn grootheden van verschillende orde. Het cultuur
stelsel was in opzet en wezen een agrarisch stelsel, eigenlijk de enorme 
uitbouw van een reeds vóór 1830 op Java aanwezige, goed renderende 

1) Dr. A. Kuyper, Ons Program, Amsterdam, 1879, blz. 962. 
2) Dr. A. Kuyper, Benige Kameradviezen uit de jaren 1874 en 1875, Amsterdam, 

1890, blz. 3 S. 
3) Kuyper, Ons program, voorrede blz. VI. 
4) A. W., blz. XII. 
5) Cf. Gedenkboek Dr. A. Kuyper, 1937, blz. 22. 
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exploitatievorm 6). De batig-slot-politiek betrof de financiële verhouding, 
die men zich tussen Nederland en de kolonie dacht. Terwijl het cultuur
stelsel in de jaren zeventig verschrompelde, had de batig-slot-politiek voor 
vele Nederlanders nog veel aantrekkelijks 7). Nu is het niet verwonderlijk, 
dat Kuyper een nauw verband legde tussen deze twee verschillende zaken. 
Het cultuurstelsel kwam namelijk de batig-slot-politiek bijzonder in het 
gevlij. De bij het stelsel verkregen overschotten konden immers worden 
voorgesteld als rente van het door het gouvernement voorgeschoten kapi
taal en als een vergoeding voor de bestuursbemiddeling bij het verstrekken 
van grond en arbeid. Moreel scheen zo de overheveling van indische over
schotten naar Nederland volkomen gerechtvaardigd. Bovendien hadden 
de gunstige resultaten van het stelsel bewerkt, dat het gouvernement sedert 
1830 onder koloniseren vrijwel uitsluitend was gaan verstaan: een intelli
gent economisch beheer ten bate van het moederland. Het was deze ~oloni
satie-opvatting, waartegen Kuyper, op voorbeeld van Keuche.nius, zijn 
fel protest aantekende. "Ons koloniaal beheer is, door in een commercieele 
firma te ontaarden, volslagen uit zijn voegen geraakt." "Wat wel het 
ergste is, is, dat de consciëntie der natie vereelde, in steê van veredeld te 
worden, en het besef van de roeping, die we tegenover God aan onze 
Koloniën te volbrengen hadden, er in de goudroes allengs uitsleet" 8). 
Veel bittere woorden, tegen het cultuurstelsel gericht, hebben betrekking 
op de batig-slot-politiek. In zijn afkeer van het jagen naar winst, werd 
het cultuurstelsel voor Kuyper synoniem met uitbuiting, verwaarlozing 
van onze taak op Java, en kwam de vrucht van het stelsel hem uiterst 
twijfelachtig voor. Onwillekeurig wordt men bij deze visie herinnerd aan 
een eigenaardigheid, die Kuypers arbeid kenmerkte, aan zijn denken een 
grote vlucht· verleende, maar soms ook ernstig bezwaar meebracht. Een 
eigenaardigheid, waarop professor Aalders in zijn studie over Kuyper 
wees. "Hij idealiseert alles, ziet het groot, naar gelang van de plaats in 
het geheel licht of donker" 9). Hierdoor ontkwam Kuyper bij de behan
deling van het cultuurstelsel niet aan het gevaar, de werkelijkheid te ver
vormen, dacht hij niet slechts na, maar ook uit. Het gevolg was, dat de 
zeer scherpe kritiek van Buys op Ons Program stellig opgaat voor de 
koloniale paragraaf in dit werk. Hij schreef: "Het is zeer zeker merk
waardig, dat iemand, wiens studiën zich over een geheel ander terrein uit
strekken, van al deze zaken nog zooveel kennis heeft bijeengegaard; maar 
veel merkwaardiger blijft toch dit feit, dat hij, de klassiek gevormde, den 
moed had om dit weinige met zijn wetenschappelijk schild te dekken" 10). 

Was het dan zo slecht gesteld met Kuypers kritiek op het cultuurstelsel? 
Inderdaad heeft Kuyper veel neergeschreven, dat onhoudbaar is, en 

waaromtrent toch ook reeds omstreeks 1878 een communis opinio bestond. 
Niemand, die in die tijd, zo ooit te eniger tijd, in de aanleiding tot het 

6) Uitvoeriger in mijn proefschrift Het verval van het cultuurstelsel, 's-Graven
hage, 1955, blzz. 19-23. 

7) Ook voor Keuchenius. Cf. Mr. L. W. C. Keuchenius, Proeve van een karakter
schets, door mr. O. J. H. Graaf van Limburg Stirum, te vinden in De Indische Gids, 
jg. 18, 1896, deel I, blz. 506, 507. 

8) Kuyper, Ons Program, blz. 967. 
9) Prof. dr. W. J. Aalders, Dr. A. Kuyper, Haarlem, 1921, blz. 30, 31. 
10) Mr. J. T. Buys, Studiën over Staatkunde en Staatsrecht, Arnhem, 1895, deel lI, 

blz. 63. 
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invoeren van het cultuurstelsel iets onzedelijks heeft gezien. Kuyper wel I 
"Er moest geld zijn; en veel geld ook" 11). "Reeds dit vitium originis 
drukt op heel dit stelsel een stempel, waarom het als verboden waar 
strengelijk geweerd dient op alle grens van het Christelijk terrein" 12). 

Maar hoe kon er iets onzedelijks liggen in een poging, de produktieve 
kracht van Java op te voeren, toen het, mede tengevolge van een wereld
crisis, te kampen kreeg met financiële tekorten, zodat het niet eens de 
kosten van het bestuur (die mede dienden ter handhaving van rust en 
orde) kon opbrengen? 

Keurde Kuyper de aanleiding af, eveneens deed hij dit ten aanzien van 
het beginsel, waarin het cultuurstelsel wortelde, nl. gedwongen prijs van 
een in gedwongen arbeid op Rijksdomein geteeld produkt. Maar omstreeks 
1878 hadden zeer velen reeds leren inzien, dat Java in 1830 geenszins 
rijp was geweest voor ondernemingen, die op westerse leest geschoeid 
waren, waarbij de produktiefactoren bodem, arbeid en kapitaal contractueel 
op elkander afgestemd werden. Tengevolge van het vóór-kapitalistische 
karakter der inheemse samenleving konden arbeid en bodem toen nog 
niet door het aanbieden van loon op grote schaal uit de desagemeenschap 
worden losgemaakt. De particuliere ondernemers, die tot 1830 geslaagd 
waren met hun bedrijf, hadden dan ook slechts via het onmisbare appa
raat van het inheemse overheidsgezag de beschikking gekregen over grond 
en arbeid 13). Kapitaalgebrek vooral stond in 1830 een krachtige uit
breiding van deze exploitatievorm in de weg. Noodgedwongen was daarna 
bij het stelsel van Van den Bosch de staat naast de particuliere onder
nemers als industrieel en handelaar opgetreden en had krachtens zijn 
hoogheidsrecht over de grond en de werkkracht van de bevolking beschikt. 
Kuypers verklaring, dat dit neerkwam op een "in slavenstand brengen en 
houden van geheele volkerengroepen, louter om profijt van winst" 14), 
hield geen rekening met de agrarische, juridische, sociale en economische 
verhoudingen in de inheemse samenleving. Wilde men de bevolking doen 
vertrouwd worden met de aanplant en bewerking van voor haar gedeel
telijk vreemde produkten voor de europese markt, dan was "zachte drang" 
zoals het indische bestuur het noemde, "dwang", zoals de werkelijkheid 
was, onvermijdelijk. Er zat in het cultuurstelsel een element van volks
ontwikkeling, een middel tot economische weerbaarmaking. Keuchenius 
merkte in dit verband zeer scherpzinnig op, dat het cultuurstelsel de 
kiemen van zijn ontbinding eigenlijk in zich droeg, naarmate de produktie
factoren zich in westerse zin ontwikkelden 15). Juist hierin ligt het verschil 
tussen slavernij en cultuurstelsel; de eerste voert omlaag, het laatste om
hoog. Het was een noodzakelijke fase in de economische ontwikkeling van 
het javaanse volk. 

Uit het voorgaande blijkt, dat Kuyper zich in 1878 niet voldoende reali
seerde, dat Java, aan zijn eigen maatschappelijke instellingen overgelaten, 
nimmer in staat zou zijn geweest, zijn produktieve kracht te vergroten. 
Wilde het een belangrijke plaats innemen op de wereldmarkt, dan moest 

11) Dr. A. Kuyper, Ons Program, blz. 964. 
12) Ibidem, blz. 965. Vitium originis: geboortefout. 
13) Uitvoeriger in mijn Het verval van het cultuurstelsel, blzz. IS, 16, 19 e.v. 
14) Kuyper, Ons Program, blz. 963. 
15) Van Limburg Stirum, a, W., blz. 507, noot 4. 
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wel een gedeelte van zijn bodem en arbeidskracht losgemaakt worden voor 
een produktie, die andere organisatievormen kende, dan die van de desa. 
Kuyper zag echter de inschakeling van de inheemse bevolking in een haar 
opgedrongen en vreemd produktie-proces als een aantasten van de natuur
lijke ontwikkelingsgang. "Dit stelsel nu zou, ook al had het niet dan goede 
vruchten voor rijk en kolonie beide afgeworpen, reeds om het beginsel 
zelf moeten veroordeeld worden. En dat wel, overmits het een geweld
dadig omzetten, door dwang, van den sociale.n toestand eener natie be
oogde ... Wie zulk een ondernemen bestaat, vermeet zich toch, geheel het 
organisme van het volksleven te onttrekken aan zijn natuurlijk inwonende 
levenswet ; zet gewelddadig de spil, waarop het nationale raderwerk loopt, 
om; en pleegt derhalve in de hoogste mate een daad van zeer diep in
grijpende revolutie ... " 16). 

Het is begrijpelijk, dat met deze kijk op het cultuurstelsel een onder
waardering van de betekenis en uitwerking ervan gepaard ging. Men 
vindt bij Kuyper geen woord van waardering voor de geniale wijze, 
waarop bij dit systeem de arbeid georganiseerd werd. De verschillende 
groepen, die moesten samenwerken, kregen ieder de taak, die volkomen 
overeenkwam met de praktische mogelijkheden van die tijd. Het dorp 
zorgde door bemiddeling van de inheemse hoofden voor grond en arbeid; 
het gouvernement schakelde door zijn kapitaal ondernemers in, die in 
staat waren de produktie steeds aan te passen aan de groeiende eisen van 
de wereldmarkt. Evenmin vindt men opgemerkt, dat door het cultuur
stelsel belangstelling voor cultuurondernemingen is gewekt in kapitaal
krachtige kringen in het moederland, en dat het de inheemse samenleving 
in velerlei opzicht rijp maakte voor contractuele verhoudingen, waarop 
een moderne produktie behoort te berusten 17). 

Kuypers visie bracht juist mee, dat op de schaduwzijde van het cultuur
stelsel de nadruk werd gelegd. Schaduwen, die inderdaad zwaar zijn en 
niet geretoucheerd kunnen en mogen worden. "Dat dit stelsel niet óók 
enig goed heeft afgeworpen, is niet beweerd; maar wel, dat dit geringe 
goede geenszins opweegt tegen het vele kwaad, dat het brouwde ... "18). 
Zeer terecht wees Kuyper op de gouvernementele aanmoediging en steun, 
die de inheemse hoofden genoten bij het knevelen van de mindere man; 
op het kwaad van de cultuurprocenten, die afbreuk deden aan het plichts
besef der ambtenaren en geldzucht en egoïsme deden insluipen in de 
europese kringen op Java. En boven alles smartte het Kuyper - en 
nimmer was het zo fors in de koloniale litteratuur geformuleerd - dat 
Nederland tijdens dit stelsel zijn propaganda voor het christelijk levens
beginsel had verzaakt; dat het "het primum verum" 19) van zijn taak op 
Java, Indië's kerstening, had verloochend. In zijn verontwaardiging over 
dit verzuim ontging het Kuyper, dat dit meer op rekening van de batig
slot-politiek moest worden gesteld, dan op die van het cultuurstelsel. Nu 
Nederland zijn roeping op religieus gebied niet had opgevolgd, vond 
Kuyper zelfs au fond 20) niet eens een rechtvaardiging voor ons leven en 

16) Kuyper, Ons Program, blz. 966. 
17) Uitvoeriger in mijn Het verval van het cultuu"stelsel, blzz. 114-123. 
18) Kuyper, Ons Program, blz. 964. 
19) Primum verum: lett. het eerst ware. 
20) Au fond: ten diepste. 
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werken op Java. "Durft men als overheid deze uitgesproken voorkeur voor 
het Christelijk levensbeginsel niet aan, dan kan men onzes inziens niet 
beter doen, dan morgen den dag onze koloniën te ontruimen" 21). 

Lange tijd is Kuyper aan bovenstaande visie op het cultuurstelsel blijven 
vasthouden. Toen hij in 1890 zijn Kameradviezen uit de jaren 1874 en 
1875 uitgaf, voegde hij aan de hierin opgenomen koloniale adviezen de 
koloniale paragraaf uit On!s Program als appendix toe, waaruit opgemaakt 
kan worden, dat zijn mening zich nog niet gewijzigd had. In de jaren 
negentig komt de kentering. Daar Kuyper hiervan geen rekenschap heeft 
afgelegd, moet de veranderde zienswijze langs indirecte weg worden ver
klaard. Van Keuchenius is, naar ik meen, op dit punt der koloniale ge
schiedenis geen invloed op Kuyper uitgegaan. Hij maakt in de jaren 
1878-1880 herhaaldelijk in zijn correspondentie gewag van de Standaard
artikelen, maar oefende geen kritiek uit op de wijze, waarop Kuyper het 
cultuurstelsel had behandeld 22). Het is voornamelijk het hernieuwde 
Kamerlidmaatschap (1896-1901) geweest, dat Kuyper er toe bracht, de 
studie over Indië opnieuw aan te vatten. Intens heeft zijn universele geest 
toen het terrrein der koloniale politiek geëxploreerd. Als om zijn be
lezenheid te illustreren citeerde hij, tijdens een rede over de zending, in 
één zitting (24 november 1896) uit Minerva, lahrbuch der gelehrten Welt; 
Hoombeek, Raad en zorg voor Indië (uit 1725 I); Snouck Hurgronje, De 
beteekenis van den Islam voor zijne belijders in Oost-InxJië (1883); 
Voetius, Politica IV (uit 16761) en de septemberaflevering van de Medical 
mis.sion record van 1892. De "omnis homo" 23) had zijn zwakke plek 
ontdekt 1 

Zijn studie had tot gevolg, dat hij ook een kolonisatie ging waarderen, 
zo deze zich vrijwel uitsluitend door een financieel en economisch karakter 
kenmerkte. Een opmerking van een der Kamerleden ("Wat hebben wij 
aan onze Koloniën? Zoo wij er van af konden komen, zou ik bereid zijn 
mede te werken om ons gansche koloniale bezit er aan te geven") bracht 
Kuyper tot opmerkingen, die men op grond van Ons Program niet zou 
verwachten. "Elk gezag van een Europese koloniale mogendheid, zelfs dat 
van Spanje, is nog altijd verkieslijk boven de oude (t. w. niet-koloniale, R.) 
toestand. Het staat vast, dat men, door deze (inheemse) bevolking weer 
aan hun eigen noodlot over te laten, haar eener ellende in de armen zou 
werpen, waarbij vergeleken al hetgeen over Indië te klagen valt, nog 
slechts kinderspel is." "J ui st de volle inbezitneming van die gedeelten 
van Azië en Afrika door verschillende Europesche Mogendheden heeft in 
die streken een toestand doen geboren worden van hooger menschelijk 
bestaan. Een toestand - ik stem het toe - niet verworven dan tot den 

21) Kuyper, Ons Program, blz. 970. 
22) Mr. K. Groen was zo vriendelijk, mijn aandacht te vestigen op het contact 

tussen de redacteur van De Indische Opmerker, T. Ottolander en Dr. Kuyper. Eerst
genoemde zond van 1885 tot 1888 herhaaldelijk artikelen over Indische aangelegen
heden ter opneming in De Standaard. In De Standaard van 30 november 1887 
schreef dr. Kuyper dat zijn in 1879 gegeven toelichting op het a. r. program van be
ginselen "nog onlangs (op Java) in de artikelen van den heer Ottolander met inge
nomenheid vermeld wierd". Blijkbaar is van critiek van deze zijde op Kuypers visie 
op het cultuurstelsel geen sprake geweest. Reeds werd er op gewezen, dat Kuyper 
in 1890 nog vasthield aan het in 1879 geschrevene. 

23) Omnis homo: de man die van alle markten thuis is. 
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prijs van veel kostelijk bloed en van veel jammerlijke ellende. Maar die 
bange periode moest doorworsteld worden, om deze volkeren te kunnen 
opvoeren tot ene hoogere phase van menschelijk geluk. Hadden dan ook 
de Europesche mogendheden zich buiten die landen gehouden, dan zouden 
er nog steeds in die streken voortdurend gelijksoortige toestanden zijn 
als die onder de Zoeloekaffers en andere heidenen bestaan ... " 24). Zijn 
conclusie, dat de van Europa uitgegane actie tenslotte aan de koloniale 
bevolking ten zegen was geweest, sluit een herwaardering van het cultuur
stelsel in. 

Kuypers geest, geneigd het beweeglijke leven te overzien, en in een 
grote wereldconstructie in te voegen, zag in deze jaren op Java een 
cultuur-historisch proces zich voltrekken. De staatsexploitatie door het 
cultuurstelsel had plaats gemaakt voor een exploitatie door particulier 
kapitaal. Hij had er vrede mee. "Ik meen, dat wij ook dat stadium van 
evolutie der koloniale politiek door moesten" 25). Zelfs kondigde hij een 
nieuwe periode aan, die door de regering voorbereid moest worden, en 
nog veel dieper zou insnijden in de maatschappelijke inheemse verhou
dingen. Had de bevolking tot dusver in de arbeid op de plantages nog 
zekere ba!lden met de oorspronkelijke agricultuurstaat onderhouden, 
Kuyper meende, dat zij nu tot "de industriëele staat" opgeheven diende te 
worden, omdat bij gelijkblijvende produktie het groeiende aantal consu
menten een wanverhouding in het leven riep. Hij dacht daarbij met name 
aan een textielindustrie. In deze gedachtengang werd aan het cultuur
stelsel zijn juiste plaats in de economische weerbaarmaking van Java ge
geven. 

Het waren niet alleen indische studies, die Kuyper tot een ander oordeel 
over het eens door hem gewraakte stelsel leidden. Zijn bestudering van 
de sociale kwestie in het moederland bracht hem in contact met een 
school, die het cultuurstelsel veel gunstiger beoordeelde, dan de liberale 
lectuur, die hij voor het schrijven van zijn koloniale paragraaf had benut. 
Een christen-staatsman moest wel - aldus Kuyper in de Tweede Kamer 
op 1 december 1897 - krachtens zijn sociaal beginsel partij kiezen tegen 
de oud-orthodoxe economische school, met haar kosmopolitische, indivi
dualistische en mammonistische elementen 26). Kuyper koos voor de ethi
sche historisch-sociale school, die de nadruk legde op het nationale, sociaal
organische en ethische element. En daar het cultuurstelsel zich zeer nauw 
had aangesloten bij wat de inheemse verhoudingen eigen was, moest een 
gunstiger beoordeling van de aard en werking van dit systeem wel het 
gevolg zijn. 

Men kan ook bemerken, dat het optreden van de antirevolutionairen als 
regeringspartij (1888-1891) invloed gehad heeft op Kuypers koloniale 
denkbeelden. Het was in 1878 - om een voorbeeld te noemen - ge
makkelijk, een scherpe kritiek te leveren op de door het gouvernement 
gevoerde belasting- en loonpolitiek en rechtspraktijk. Toen liep de Anti
Revolutionaire partij nog geen gevaar, het "kom hier en doe het zelf" te 
horen. Tijdens Keuchenius' bewind moest wel aan het licht komen, dat 
Kuyper in Ons Program onvoldoende rekening had gehouden met de 

24) Dr. A. Kuyper, Parlementaire Redevoeringen, Amsterdam, deel I, blz. 192. 
25) Aldus Kuyper op 22 november 1900. Cf. Pari. Redevoeringen, deel I, blz. 550. 
26) Kuyper, Parlementaire Redevoeringen, Deel I, blz. 550. 
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praktische mogelijkheden op Java. Zijn oordeel over het regeringsbeleid 
luidde dan ook, 22 november 1900, heel wat gematigder. "Vergelijkt men 
de Javaansche loonen met de Nederlandsche, dan maken zij een ridicule 
indruk. Men moet ze vergelijken met de lonen, die hier te lande genoten 
werden, toen wij cultuur-historisch op dezelfde trap stonden als nu de 
Javanen. Hetzelfde geldt bij de beoordeling van een belasting- en straf
stelsel of van de rechtsbedeeling. Werd het beginsel van gelijkheid met 
Europa op de rechtsbedeeling toegepast, dan zou dit voor Indië een budget
Justitie van 50 millioen heteekenen. Werd dit beginsel van gelijkheid bij 
alle andere Departementen van beheer evenzoo doorgevoerd, dan zou het 
Indische budget tot vele honderden millioenen oploopen. Waar moet dat 
geld vandaan komen?" 27). 

Tenslotte hebben - al valt dit niet uit hun correspondentie aan te 
tonen 28) - Idenburg en Colijn invloed op Kuypers denkbeelden uitge
oefend. In de buitengewone deputatenvergadering van 1916 roemde 
Kuyper de hulp, door hen geboden, om in het nieuwe program "het kolo
niale artikel in 't staal te zetten" 29). Het spreekt van zelf, dat Kuyper, in 
1916 werkende aan een "Nadere Toelichting" op hoofdstuk 19 van het 
nog nimmer herziene werk uit 1879, nauw overleg heeft gepleegd met 
Idenburg, die in de revisie-commissie had plaats genomen 30). 

Het resultaat van Kuypers gewijzigde denkbeelden vindt men neer
gelegd in het tweede deel van zijn Anti-Revolutionaire Staatkunde (1917). 
Van een onzedelijke aanleiding tot en een verkeerd beginsel van het 
cultuurstelsel is niet langer sprake. Integendeel. "Koning Willem I had 
het geluk, (naar de Archipel) een reeks van uitstekende Gouverneurs
Generaal te kunnen heenzenden, die er de orde herstelden, ons gezag in 
eere brachten, en na korten tijd het cultuurstelsel invoerden, dat, op den 
duur niet houdbaar, toch ongetwijfeld in zijn eersten aanloop niet alleen 
Nederland financiëel uit den nood redde, en een doeltreffende be
moeiing met Indië onder onze kooplieden in het leven riep, maar zeer 
zeker, wat aanvankelijk niet vermoed werd, ook de inlandsche bevolking 

27) Kuyper, Parlementaire Redevoeringen, Deel I, blz. 554. 
28) Beider correspondentie met Kuyper begon in 1893. 
29) Geen vergeefs woord, Verzamelde deputaten-redevoeringen, Kampen, 1951, 

blz. 179. 
ldenburg's kijk op het cultuurstelsel vindt men kort samengevat in zijn Voordrach

ten voor Prinses Juliana, uit de jaren 1927 en 1928, berustende in zijn archief. 
Hierin: "Van 1830-1850 werkt het cultuurstelsel onverzwakt. Het leverde de mil
lioenen, die er van verwacht werden, maar onthield de bevolking wat zij nodig had. 
Men heeft wel beweerd - en niet zonder recht - dat de fout van het cultuurstelsel, 
dat niet zoo slecht paste bij den toen door de bevolking bereikte intellectueelen en 
economischen trap, niet zoo zeer was, dat het de arbeid organiseerde en tot arbeid 
dwong, maar dat het dien arbeid onvoldoende beloonde en dat het de winsten niet 
geheel aan Indië, doch voor een groot deel aan Nederland ten goede deed komen." 

Colijn deelde in De Standaard van 29 october 1937 mee, dat Kuyper hem in 
hun eerste persoonlijk onderhoud in 1904 naar zijn oordeel over de koloniale paragraaf 
in Ons Program vroeg. Naar Colijns mening was het zakelijk gedeelte reeds in 1878 
op vele punten niet houdbaar. Kuyper verontschuldigde zich met de mededeling, dat 
de meeste onderdelen niet door hem zelf bewerkt waren. M. i. geldt dit alleen voor 
bepaalde gedeelten uit de zeer uitvoerige Bijlage (blz. 992-1051), waarin o. a. een 
memorie van Keuchenius over Atjeh opgenomen is. De toelichting zelf verraadt onmis
kenbaar de denkkracht en de stijl van Kuyper. 

In het - deerlijk gehavende - Colijnarchief heb ik geen aantekeningen van Colijn 
over het cultuurstelsel aangetroffen. 

30) Noch in het Kuyper-, noch in het Idenburgarchief heb ik sporen kunnen vinden 
van een discussie over het cultuurstelsel. 
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sociaal winnen deed. Veel sterker dan eertijds nam de bevolking er dan 
ook toe; al bleef 't loon laag, het zekere loon gaf toch welstand en althans 
in de eerste jaren van zijn doorwerking kon het cultuurstelsel niet als een 
vloek beschouwd, die Java ten onder hield, maar bracht het zeer stellig 
het zoo rijke eiland ten deele vooruit. Wie den toestand vergelijkt waarin 
Java verkeerde bij het ineenzakken der Oostindische Compagnie, met wat 
op Java tierde in het midden der vorige eeuw, kan van een vloek niet 
spreken" 31). "In aanmerking genomen den jammerlijken toestand, waarin 
de Oostindische Compagnie tenslotte de Archipel overgaf, moest er des
tijds een radicaal middel worden aangegrepen, om te breken met het ver
leden, en tegelijk Nderland zelf te redden van het finantieel bankroet, 
waardoor het gestadig bedreigd werd. Voor dit doel nu kon op dergelijk 
oogenblik geen beter systeem worden aanvaard, dan wat door het cultuur
stelsel een algeheelen keer in den stand van zaken bracht. Alleen maar, 
dit redmiddel behoefde slechts tijdelijk in te werken, en kon ook alleen 
tijdelijke hulp bieden. Inmiddels waren hoogere doeleinden in het vizier 
genomen. Steeds sterker drong de overtuiging door, dat het lot van zoo
vele miIIioenen als in onzen Archipel huisden, niet uitsluitend beheerscht 
mocht worden door geldelijke overwegingen. Voor die miIIioenen moest 
een andere en betere toekomst ontsloten worden, en dit kon niet, indien 
het dwangsysteem aan alle vrijere ontwikkeling in den weg bleef staan. 
V oogdij tot opvoering tot hooger standpunt was in onze hand gesteld" 32). 

Men ziet, dat cultuurstelsel en batig-slot-politiek uiteengehouden worden. 
Maar ook, dat de weegschaal thans te zeer naar de andere kant door
sloeg. Want schaduwzijden bezàt het stelsel; zij kunnen niet weggewerkt 
worden. 

Daarentegen deed Colijn in 1934 weer een stap terug. Hij wijdde in 
zijn toelichting op het beginselprogramma 33) acht bladzijden aan het 
stelsel. 

De invoering wordt gebillijkt ("De opzet was niet slechts verdedig
baar, maar in de gegeven omstandigheden, ook doelmatig te noemen"); 
de overdrijving, bij de uitvoering aan de dag gelegd, zeer terecht gehekeld; 
eveneens de aanmoediging der ambtenaren door cultuurprocenten, en het 
verbreken van de belofte, dat misgewas voor rekening van het gouver
nement zou zijn, en het voordelig verschil tussen het bedrag der landrente 
en de getaxeerde waarde aan de inheemse arbeiders zou worden uitbe
taald. Zelfs achtte Colijn zijn kleuren nog niet donker genoeg. De bekende, 
onuitroeibare schoolboekenpassage, "aan het een vijfde deel van de grond 
werd weldra niet meer vastgehouden; tot een derde en soms wel tot de 
helft van de bodem werd voor de stapelproducten in beslag genomen" 
ontbreekt in zijn beschouwing niet. Men dient echter te bedenken, dat 
deze afwijking in verband stond met de ligging van fabrieken; de bevol
king zelf leed er niet onder, daar verder-opgelegen desa's met de teelt van 
rijst voor de bij de cultures ingeschakelde bevolking werden belast 34). 

31) Dr. A. Kuyper, Anti-Revolutionaire Staatkunde, Kampen, 1917, deel Il, blz. 
578, 579. 

32) Ibidem, blz. 579. 
33) Dr. H. Colijn, Saevis tranquillus in undis. Toelichting op het anti-revolutionaire 

beginselprogram, Amsterdam, 1934, blz. 501-508. 
34) Het areaal, betrokken bij de gouvernementscultures, wisselde dan ook tussen 

1840 en 1870 maar zeer weinig van omvang. Het bedroeg in de tijd van de grootste 
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De vaak gehoorde klacht, dat, in strijd met de gegeven belofte, de 
landrente toch werd gelnd, wordt door Colijn herhaald, hoewel reeds lang 
bekend was, dat deze inning plaats vond op praktische gronden en de 
bevolking niet benadeelde 35). Ten onrechte brengt Colijn - met zo heel 
veel anderen - de hongersnood in Demak en Grobogan in verband met 
de opdrijving van het cultuurstelsel 36). 

Wat bovenal in de historische schets van Colijn teleurstelde, is het ont
breken van enige waardering van het stelsel in zijn voorbereidende taak 
tot de ontplooiing van het particuliere initiatief op Java en het rijp maken 
van de inheemse bevolking voor contractuele verhoudingen. 

Het cultuurstelsel bleef voor Colijn voornamelijk "een gruwelijk dwang
systeem". 

De balans opmakende, moet de conclusie wel zijn, dat de beoordeling 
van het cultuurstelsel in onze kring in de loop der tijden vol afwisseling 
was. Ter verontschuldiging kan worden aangevoerd, dat er in onze kolo
niale geschiedenis geen onderwerp is, dat zo omstreden is. Nog nimmer 
zette zich in onze litteratuur een communis opinio over de werking en 
betekenis van het stelsel vast. Zelfs in 1940 kruisten twee indische speciali
teiten, Gerretson en Gonggrijp, nog de degens. Tegenover Gerretsons 
stelling, dat het cultuurstelsel de grootste weldaad is geweest, die Neder
land aan Indië heeft geschonken 37), kwam Gonggrijp fel op 38). En hoe 
zou de politicus de juiste betekenis van een geschiedkundig stelsel kunnen 
afpalen, als de historici het onderling niet eens zijn! 

* 

uitbreiding (1845) 5,5% van de totale oppervlakte der bebouwde gronden, en in 1855 
3,2% (zie voor verdere cijfers mijn Het verval van het cultuurstelsel, blz. 118, noot 435). 

35) Zie L. W. C. Keuehenius, Handelingen Regeerings-Reglement, 1857, deel Il, 
blz. 254, en J. B. W. Money, Java, of Hoe eene Kolonie moet bestuurd worden, 1861. 

36) Zie o. a. I. D. Fransen van de Putte, De regeling en uitbreiding van de suiker
contracten op Java, 1860, blzz. 22, 23. 

37) F. C. Gerretson, De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indië op 
Nederland, Wageningen, 1938, blzz. 18, 19. , 

38) G. Gonggrijp, Enige oude en nieuwe meningen over het cultuurstelsel, 1940. 
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BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR. E. DIEMER 

Een vroeg voorjaar en een late Pasen. Een zo late Pasen, dat heel wat 
scholen - halverwege - enkele vrije dagen inlasten om de lange periode 
voor de leerlingen toch even te doorbreken. En waar de leerlingen de vrije 
dagen niet kregen (zoals op de gemeentelijke middelbare scholen van 
Rotterdam), daar kwamen ze tot levensecht verzet, een verzet dat niet 
overal met evenveel begrip werd opgevangen. Een late Pasen, maar boven
dien een vroeg voorjaar. 

Was het het voorjaar, dat zich gelden liet, toen in de voorbije maanden 
in meer dan één kring en steeds duidelijker bleek van een politiek onbe
hagen? In meer dan één kring, inderdaad. 

Daar was in de eerste plaats het convent van de A.R. Partij, naar de 
bedoeling een partij vergadering in de nieuwe stijl. Een voortreffelijk jaar
verslag-met-bijlagen was uitgebracht, in de gedegen opzet waarvan het niet 
moeilijk viel de hand te herkennen van de - inmiddels naar andere werk
kring vertrokken - adjunct-secretaris Gosker. Dit jaarverslag bood, gewild 
of ongewild, ruime kans, met elkander over de partijorganisatie te rade te 
gaan en deze kans werd door verscheiden en graag en dankbaar benut. In 
zulk een mate benut zelfs, dat het verdere programma moest worden ver
schoven en voor een deel zelfs in de knel dreigde te geraken. 

Bij het jaarverslag bleek het onbehagen nog niet. Over de partijorgani
satie in haar nieuwe vorm is men content; in elk geval is men bereid, haar 
doorwerking met belangstelling te volgen, naar wij hopen bovendien bereid 
er actief aan mee te werken. 

Onbehagen was er over de politieke constellatie waarin wij èn als partij 
èn - met alle andere partijen - als volk ons bevinden. De kabinetsfor~ 
matie heeft te lang geduurd en de oplossing is te weinig als vanzelf ge
komen, dan dat men zich behaaglijk kan gevoelen. 

Partijvoorzitter Berghuis liet zijn openingsrede in twee samenhangende 
delen uiteenvallen onder het benaderen van deze centrale vraag: waar staan 
wij vandaag als partij? Daar is in de eerste plaats de doorbraak met haar 
aanval op de mogelijkheid en wenselijkheid van confessionele partijvorming. 
In de afweer daartegen hebben de confessionele partijen, onderlinge, niet 
weg te cijferen verschillen ten spijt, iets belangrijks gemeenschappelijk. En 
daar is in de tweede plaats een onmiskenbaar toenemende verstatelijking 
in het leven, een verstatelijking, die, naar de woorden van de voorzitter, 
als vanzelf haar exponent vindt in de socialistische partij. Vandaar dat die 
socialistische partij ons vandaag in het bijzonder tegenover zich behoort te 
vinden. Fractievoorzitter Bruins Slot betoogde later hetzelfde, zij het uiter
aard in niet altijd dezelfde bewoordingen. 

Het is goed, dat deze dingen gezegd werden. Ook de politieke strijd van 
vandaag is een strijd van ideeën, van gedachtenwerelden, wil men: van 
veelal tegen elkander botsende beginselen. Waakzaamheid en strijdbaar
heid blijven hier geboden en de noodzaak om steeds weer van het simpele 
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politieke feit, van het enkele politieke verlangen en begeren af te steken 
naar de motieven, de beweegredenen. Eerst dan is men in staat, het feit 
juist te beoordelen, de beweegreden, het motief scherp te doordringen. 
Eerst dan is een verantwoorde positiekeuze mogelijk. 

De grote betekenis van het partijconvent lag naar onze mening hierin, 
dat het op deze belangrijke zaken - voor sommigen misschien niet ten 
overvloede - nog eens opnieuw de aandacht heeft gevestigd. Het gevaar 
van toenemende verstatelijking is zeker niet denkbeeldig en een herhaalde 
waarschuwing is bepaald niet misplaatst. Iets anders is, of men moet 
zeggen, dat in het regeerbeleid de socialisten de toon aangeven, aan het 
regeerbeleid richting en tempo geven. Hier is stellig verschil in visie moge
lijk, verschil in visie dat geen betrekking heeft op het beginsel - hierin 
immers staan allen gelijk - maar wel op de praktijk van het politieke 
leven. En dan wil het ons voorkomen, dat een minder sombere toon moge
lijk is dan op het partijconvent wel doorklonk en dat men met name te 
somber gestemd was met betrekking tot de eigen invloed op het regeer
beleid. 

Zeker, er zijn voorbeelden aan te voeren van een socialistische beïnvloe
ding van het regeerbeleid. Hoe kan men ook anders verwachten, nu er 
socialisten in de regering zitten? Maar al even gemakkelijk zijn voorbeelden 
aan te voeren van beïnvloeding door "de anderen". Vandaar dan ook, dat 
het gevoel van onbehagen zeker niet het deel is van één partij. Radio
spreker Voskuil liet zijn luisteraars niet in het onzekere: pessimistisch 
wilde hij niet zijn, maar teleurgesteld over de bereikte resultaten was hij 
wel. En in een betoog voor de socialistische Wiardi Beckmanstichting gaf 
ook het jonge socialistische Kamerlid Vondeling aan zijn teleurstelling on
verholen uitdrukking. Hij zag, voor wat betreft de in de laatste jaren 
bereikte resultaten, slechts op enkele punten reden tot tevredenheid. 

Waarom, niet ter verdoezeling van eigen principieel inzicht, maar ter 
completering van de kijk op de werkelijkheid, hen - en anderen - niet 
als getuigen aan te voeren voor de stelling, dat men het beeld ook niet tè 
somber moet zien? Hoezeer heeft de socialistische minister Mansholt niet 
bij zijn fractie spitsroeden moeten lopen, omdat hij van zijn blokkering der 
vergoeding voor de eigenaarslasten in de landbouw de staart van de "ge
richte besteding", nog wel met eigen hand en alleen op aandrang der niet
socialisten, had afgekapt? 

Met name de rooms-katholieke pers voerde bewijzen aan voor de stelling, 
dat men de socialistische invloed op het regeerbeleid ook niet mag over
trekken. Daar is de p.b.o., die nadrukkelijk niet de opzet heeft gekregen 
welke de socialist Vos haar had toegedacht. Daar is het feit, dat, in strijd 
met de socialistische verlangens, de mijnen niet zijn gesocialiseerd, evenmin 
als het vervoer. Bij de uitbouw van de sociale zekerheid, aldus de r.k. pers, 
is het georganiseerde bedrijfsleven ingeschakeld en vastgehouden is aan de 
verzekeringsgedachte. Een huurbelasting bleef, de socialisten ten spijt, 
achterwege, zo goed als het staatsbouwbedrijf. De bemoeiing van de over
heid, zeker niet te verwaarlozen, kon niettemin beperkt blijven tot globale 
maatregelen. De prijsbeheersing bleef, tot ongenoegen van de socialisten, 
als apparaat dat direct in het bedrijfsleven kon ingrijpen niet gehandhaafd. 
En waarom ook hier niet de socialist Vondeling als aanklager aangevoerd? 
Op het lijstje van zijn grieven vond men vermeld: het sodaproject, de 
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eventuele verkoop van de nieuw gewonnen Zuiderzeegrond, de verkoop van 
de K.L.M.-aandelen. 

Waarmee natuurlijk weer niet gezegd is, dat de huidige toestand ideaal 
is. Hij is dat zeker niet. Maar voor overtekening is geen reden. Veelal 
moet geregeerd worden langs de weg van het compromis. Zulk een com
promis zal in het ene geval een gemakkelijker te aanvaarden vorm hebben 
danin het andere. Het compromis van de algemene ouderdomsvoorziening 
viel niet zo moeilijk te verteren als te verteren is het compromis met be
trekking tot de huren. 

Maar, zal men zeggen, is dit laatste dan geen onding? Dat is het onge
twijfeld. Het is zulk een onding, dat men zich mag afvragen, of het zelfs 
wel door de socialisten - in het geheim in hun rode hart - wordt begeerd. 
Niemand minder dan hun voorman in de socialistische theorie Vos heeft 
over de bureaucratische rompslomp die het zal opleveren waarschuwend de 
vinger opgeheven. Het merkwaardige is, dat dit huurvoorstel eigenlijk even 
weinig socialistisch is als het verstandig mag heten. Het is geen belasting. 
Het is geen afroming. Het komt neer op een grootboekinschrijving ten 
name van de individuele huiseigenaar. Wij achten het bezwaarlijk en on
juist. Dat voor dit onding alleen de socialisten zijn, maakt het nog niet 
socialistisch in haar wezen. Dat de socialisten van dit onding hun mede
werking aan het regeerbeleid afhankelijk hebben gemaakt, getuigt alleen 
van onderschatting van het gezond verstand waarover ons volk nog be
schikt. Zij hebben - wellicht gevolg gevende aan de gevoelens van onbe
hagen die in hun kring leven - zich op dit huurvoorstel als op een zaak 
van prestige "geblokkeerd" ; zij zijn bezig, er zich mede te compromitteren. 
Intussen mag worden geconstateerd, dat ook dit zonderlinge huurvoorstel 
geen sOCialistische uitvinding is. Prof. Romme heeft er reeds aan herinnerd, 
dat het stamt - in mei van het vorig jaar ter tafel gelegd - van de com
missie-Woningbouw van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
waarin twee hoogleraren, een burgemeester en zeven prominenten uit de 
bloem van ons bedrijfsleven. 

De algemene toestand geeft zeker aanleiding tot gevoelens van onbe
hagen en wij achten het het meest typerende van onze "verslagperiode" 
dat van meer dan één zijde aan dit onbehagen uitdrukking werd gegeven. 
Men kan de oorzaak zoeken bij het kabinet, men kan de oorzaak zoeken 
bij de volksvertegenwoordiging, maar de eerste oorzaak ligt toch bij ons 
volk zelf, dat vorig jaar met de uitslag van toen - en met geen betere -
uit de stembus kwam. In zulke omstandigheden is het aan de partij en 
aan de partijorganisatie, om ten overstaan van ons volk een zuiver princi
pieel geluid te doen horen. Zuiver met betrekking tot het socialisme en 
evengoed met betrekking tot het liberalisme. Ook dit laatste was in onze 
"verslagperiode" geen overbodige zaak. 

Daar was de merkwaardige rede van prof. Oud, laatstelijk voorzitter 
van de V.V.D., voor de algemene vergadering van zijn liberale partij. Hij 
kwam met een zonderling voorstel: een kabinet uit de K.V.P. en de A.R. 
Partij; het zou weliswaar een kabinet zijn, steunend op een minderheid in 
de volksvertegenwoordiging, maar de liberalen zouden welwillend toezien. 
Een zonderling voorstel en van a.r. zowel als van c.h. kant had men geen 
moeite, het radicaal van de hand te wijzen, in zulk een tempo zelfs dat de 
K.V.P. er al niet meer aan te pas behoefde te komen. 
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Wat later kwam de "oplossing" van het raadsel, dat de liberale spreker 
had opgeworpen. Hij had ook eigenlijk geen kabinet uit deze twee partijen 
bedoeld, hij had alleen iets anders gewild dan wat hij brandmerkte als de 
verstarring van de brede basis. Wat hij bovendien wèl had bedoeld, was 
een soort van tweedeling in ons volk, een tweedeling van socialisten aan 
de ene kant en niet-socialisten aan de andere. Hiertegenover viel het voor 
de a.r. weer niet moeilijk te beklemtonen, dat zij deze tweedeling toch 
waarlijk te simplistisch en te weinig principieel gefundeerd achtten. Wie 
bedenkingen heeft tegen de Scylla van het socialisme, gevoelt daarom nog 
geen affiniteit tot de Charybdis van het liberalisme. 

Moet trouwens in de uitbreiding van de staatsbemoeiingen in onze tijd, 
voor een deel onvermijdelijk, voor een deel overdreven en onjuist, ook niet 
worden gezien een reactie op het liberalisme? Wanneer de staat met zijn 
bemoeiingen een invasie pleegt op een bepaald gebied van het leven, dan is 
het als regel een aanwijzing, dat er ter plaatse een vacuum was. Is er op 
een gebied van het leven voldoende ontplooiing aan volkskracht en initiatief, 
dan kost het geen moeite, de onthouding van staatswege van zijn bemoei
ingen en ingrepen te prediken en te propageren. Kenmerkend wellicht was, 
dat in onze "verslagperiode" het liberalisme met betrekking tot het maat
schappelijke leven alleen voor de dag kon komen met een rapport, dat 
voor wat betreft de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie weinig anders kon 
aanbevelen dan een soort langzaam-aan-actie. Gelukkig was dit, blijkens 
publikaties in de liberale pers, ook eigen liberale partijgenoten toch al te 
negatief. 

Het vraagstuk van de huren is stellig uiterst moeilijk. Deze moeilijk
heden zijn vooral hierdoor veroorzoaakt, dat reeds dadelijk na de be
vrijding, toen dus de A.R. Partij niet in de basis van de "regeringspartijen" 
was opgenomen, het huurbeleid als het ware in een uitzonderingspositie is 
geplaatst. Dit eenmaal zo zijnde, moest men trachten, het huurbeleid uit 
deze uitzonderingspositie te lichten, en tot op tamelijk aanzienlijke hoogte 
is men daarin reeds geslaagd. Aan de andere kant kon het niet anders, of 
de hoogte van de huren, eenmaal in een uitzonderingspositie geplaatst, 
werd alm eer gekoppeld aan bijvoorbeeld de hoogte van de l&1en. Dat is 
het vraagstuk van de loo.ncompensatie, dat ook door heel dit vraagstuk 
heenspeelt, dat voor C.N.V. en K,A.B. aanleiding is geweest, een huurver
hoging van 12lh % te bepleiten (zonder blokkering uiteraard) en waarover 
bij het afsluiten van dit overzicht het laatste woord nog niet kon zijn 
gezegd. 

Zo wierp in deze weken het naderend debat in de Tweede Kamer over 
de wetsvoorstellen met betrekking tot de huren duidelijk zijn schaduwen 
over het politieke beeld. Voor de A.R. Partij was het convent een gerede 
aanleiding, uitdrukking te geven aan haar gevoelens van onbehagen, dat 
terecht wordt gevoeld, dat men overigens naar onze bescheiden mening 
ook niet mag overtrekken, een onbehagen dat merkwaardigerwijze ook 
aanwezig blijkt te zijn aan de andere zijde van de principiële scheidslijn. 

N a het voorgaande thans nog een korte vermelding van enkele andere 
vermeldenswaardige gebeurtenissen. Aan conflicten heeft het niet kunnen 
ontbreken. Daar was het conflict in de mijnen; de langzaam-aan-actie, 
daar georganiseerd, moest allerwege in het land op scherpe kritiek stuiten, 
omdat zij, hoe men haar overigens ook beoordele, volslagen misplaatst was 
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in de bedrijfsorganisatie, zoals deze zich juist rondom de mijnen al heeft 
weten te ontwikkelen. Daarbij kwam, dat de organiserende r.k. bonden 
een vreemde gedachte in het achterhoofd hadden; zij wilden door deze 
actie ook protest aantekenen tegen doorwerking van niet-r.k. invloeden 
in het zuiden. Gelukkig kwam de langzaam-aan-actie niet langzaam, doch 
omgekeerd zeer snel aan een eind. 

Daar was het conflict tussen de tandartsen en de ziekenfondsen. De 
tandartsen waren almeer tot het standpunt gekomen, dat de bestaande 
regeling met de ziekenfondsen aan een verantwoorde tandheelkundige ver
zorging van ons volk in de weg staat. Toen een betere regeling toefde te 
komen, hebben de tandartsen hun overeenkomsten met de ziekenfondsen 
opgezegd. Van de kant der artsen is nu aan beide partijen bemiddeling aan
geboden. 

Gunstiger kwamen de mannen en vrouwen van het lager onderwijs er 
voor te staan, voor wier salariëring een - voor hen - voordeliger rege
ling werd bereikt, een regeling intussen die uit de belastingen zal moeten 
worden gehonoreerd. 

Ontstemming wekte de mededeling van minister Staf, dat hij de Natio
nale Reserve van haar taak wilde ontheffen; zij had, meende hij, bewezen 
te weinig o.nder ons volk te leven. 

Initiatief ontplooide prof. Diepenhorst, door in de Eerste Kamer de 
bestaande wetgeving met betrekking tot de echtscheidingsgronden (de 
"grote leugen") in discussie te brengen. Maar ook daarover alweer is het 
laatste woord nog niet gesproken. 

* 
BOEKBESPREKING 

BRANKo LAZITCH, Les partis co1mmmistes d' Europe. 
1919-1955. Paris, 1956. 

Enkele maanden geleden verscheen temidden van een stroom van be
schouwingen over het XXe congres van de russische communistische partij 
en de destalinisatie, nog voor het hongaarse drama, een boek over de com
munistische partijen in Europa aan beide zijden van het ijzeren gordijn. 

De schrijver, Branko Lazitch, is een militante anticommunist, boven
dien reeds lang genoeg refugié om enige distantie van zijn onderwerp te 
kunnen nemen. Hij publiceerde in 1950 een zeer instructief geschrift over 
Lenin en de derde internationale en in 1946 een boek over de tragedie 
van generaal Mihaillowitch en een niet vertaald geschrift (in het servisch) 
over het Titoïsme. 

Een handboek met een verkorte geschiedenis, een hulpmiddel tot begrip 
van het communisme als verschijningsvorm en als ideologie, noemt Lazitch 
zijn boek. Hij trekt al te fors van leer tegen "deskundigen" op het gebied 
van het communisme en stelt, dat in tal van publikaties over het commu
nisme nog nimmer systematisch aandacht is besteed aan het fundamentele 
uitgangspunt van het communisme: de communistische partij. Blijft ·het 
bitter nodig en in feite slechts vanuit het streven naar een christelijke 
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staatkunde mogelijk, het demonische van de communistische pseudo-religie 
aan te tonen, in de afgelopen jaren zijn wij - afgezien van enkele zeer 
aanvechtbare publicaties van enige nederlandse hooggeleerde reizigers -
ook in ons land verrijkt met een aantal uitnemende studies. En Lazitch be
weert ten onrechte, dat de communistische partij als zodanig nog nooit de 
aandacht heeft getrokken. Men denke hier aan gedeelten uit de studies van 
Borkenau, Salvadori, Einaudi en Selznick en monografieën als die van 
Rossi, Darke, Fainsod en Peters. 

Toegegeven zij echter, dat een handboek over de europese communis
tische partijen tot heden niet was verschenen. 

Het boek van Lazitch is verdeeld in drie stukken, voorafgegaan door 
een inleiding. Juist deze inleiding en de beide eerste stukken (van de 
Komintern naar de Kominform en: de principes van de internationale 
communistische beweging), voorafgaand aan 25 monografieën over de 
europese 'communistische partijen, maken het boek tot een beklemmende 
registratie van het europese communisme sinds 1919, en een zeer welkome 
aanvulling van de indringende schets van Massimo Salvadori, The rise 
of modern communism. 

Lazitch erkent, dat men in politicis niet louter met kwantitatieve cate
gorieën kan werken, maar wijst er toch op, dat een derde van de wereld
bevolking zich onder communistisch regiem bevindt. Hij hekelt fel de 
pseudo-experts, illusionisten en fellow-travellers, die zich laten misleiden 
door verandering in leiding,' tactiek, vocabulaire en nationale aanpassing. 
Hij wijst op de onveranderlijke doeleinden van het internationale commu
nisme na een meer dan dertig jarige agitatie door internationale cel
vorming, partijdiscipline en periodieke zuivering, illegale en legale activi
teit (Lenin en Chroetschew), gehoorzaamheid aan de beslissingen van 
Moskou, steun aan oproerige bewegingen, hulp aan koloniale bevolkingen, 
sinds het tweede congres van de internationale in 1920. 

Op indringende wijze karakteriseert Lazitch de tactiek sinds 1921: 
eenheidspolitiek, bolsjewisatie, strijd om de macht, massa en klassenstrijd, 
volksfront, Hitler-Stalin, nieuwe pogingen tot vorming van een volks
front, Kominform en Titoïsme. Dit laatste dan (de destalinisatie is van 
later tijd) als actueel vraagpunt over de gehoorzaamheid van de partij 
(niet de bevolking!) zijnde een filiaalbedrijf van Moskou. Men vergelijke 
de nationale reacties na Hongarije. 

Een viertal algemene opvattingen wordt door de schrijver bestreden: 
1. Lazitch meent dat een verbod van de communistische partij in een 

land wèl effectief is, omdat massa-suggestie en massa-propaganda voor 
het communisme essentieel zijn. 

2. Lazitch toont met voorbeelden aan, dat het adagium over het cau
sale verband tussen de sterkte van de partij en de nationale levens
standaard (sociale voorzieningen) niet houdbaar is. 

3. Zuivering van de partij wijst niet zonder meer op interne crisis. 
4. Dissidenten buiten de partij zijn niet fataal voor de partij. 
De invloed door de vakbeweging en de volksvertegenwoordiging is 

(Chroetschew op het XXe partijcongres) nationaal verschillend, maar 
overal aanwezig (mantelorganisaties en vredesmanifesten). 

Er zijn volgens de schrijver drie factoren beslissend voor de sterkte 
van de communistische partij: 
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a. het gezag van de democratische staat (Engeland tegenover 
Frankrijk), 

b. de tactiek van de partij, de samenwerking in het volksfront en 
buiten de partij met de fellow-travellers, 

c. de rol van de U.S.S.R., die overigens op kritieke ogenblikken de 
nationale groepen in de steek laat. 

In het eerste deel wordt een korte karakterisering gegeven van de con
gressen van de internationale .ná de uitroep van Lenin op 1 november 
1914: "De twee9-~ internationale is dood, overweldigd door het opportu
nisme. Leve de derde internationale." Hierbij worde aangetekend dat op 
het eerste congres in 191,9 de Komintern was opgericht. Reeds op het 
derde congres (Wijnkoop had toen al zitting in het uitvoerend comité 
van de Komintern) waren op 22 juni 1921 te Moskou 605 afgevaardigden, 
voor het merendeel van pas opgerichte communistische partijen, uit 52 
landen aanwezig. 

Lazitch geeft een overzicht van het verhandelde op de congressen tot 
het (laatste) zevende congres, in 1935 in Moskou gehouden. 

Over het plotseling "waarlijk nationale" verzet na 22 juni 1941, de 
voorbereiding van de putsch in de "volksdemocratieën" en na de ont
binding van de Komintern in 1943, de heroprichting in de vorm van de 
Kominform in 1947, deelt de schrijver slechts weinig mede, terwijl hij 
nog niet kon ingaan op de actuele crisis in Oost-Europa. 

In het tweede deel worden uittreksels gegeven van de resoluties, die 
werden aangenomen op de zeven congressen van de Komintern. De aan
halingen uit deze communistische encyclieken over het kapitalisme, de 
nationale revolutie, de coëxistentie, de verovering van de macht, de prole
tarische democratie, de burgeroorlog, de koloniale kwestie, de illegale en 
legale activiteit, het leger en het volksfront zijn in verband met het mani
fest van 1848 en het XXe partijcongres zeer instructief! In vijftien blad
zijden wordt hier een uniek oriënterend overzicht gegeven van de com
munistische ideologie. 

In het derde deel tenslotte schetst Lazitch overeenkomstig de titel van 
zijn boek de communistische partijen in Europa. 

N a een kort overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van elke 
partij volgt voor elk van haar enig cijfermateriaal, gemiddeld tot 1953 
bijgewerkt, mede volgens officiële communistische bronnen, over ledental, 
verkiezingen en percentages, waarna een levensbeschrijving wordt ge
geven van 116 belangrijke europese partijleiders. Aan Nederland worden 
vier bladzijden gewijd waarbij Gorter, Pannekoek en Wijnkoop worden 
genoemd, terwijl over de politieke carrière van Brandenburg, De Groot 
(die zijn geliefde leider nog in 1952 op het XIXe partijco.ngres in Moskou 
toesprak) en Wagenaar een tamelijk juist beeld wordt gegeven. 

Ook de U.S.S.R. wordt bij Europa gerekend, terwijl verrassende schet
sen zijn opgenomen over Frankrijk, Italië en Spanje. Voor Duitsland is 
een overzicht opgenomen van de S.E.D. (Oost Duitsland D.D.R.), de 
K.P.D. (thans in de Bundesrepublik verboden) en de K.P.D. van de 
Weimarrepubliek. Slechts Turkije en Portugal ontbreken in de galerij. 

De verzameling van dit feitenmateriaal over de situatie in zestien niet
communistische en gecommuniseerde landen is zonder twijfel een moei
zame arbeid geweest, het resultaat is zeer verdienstelijk. 
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Resumerende kan men zeggen, dat Branko Lazitch een begin gen~aakt 
heeft met de studie waarom hij gevraagd heeft, namelijk een systematisch 
onderzoek van de communistische partij, haar directieven en haar tactiek. 
Zijn boek draagt een empirisch, soms enigszins journalistiek karakter en 
geeft geen totaalbeeld van het communisme. Als korte geschiedenis en 
hulpmiddel bij de bestudering ervan is het evenwel een zeer waardevolle 
documentatie èn biedt het zeer veel stof voor nader onderzoek. 

MR. H. A. Ho MAN JR. 

Dr. G. J. LAMMERS, De Kroon en de Kabin,etsformatie. 
Academisch proefschrift. Vermande Zonen, IJ mui den, 
1952. 

Het verloop van de kabinetsformaties, welke sedert het verschijnen 
van dit proefschrift hebben plaats gevonden, is van dien aard geweest, 
dat er alle reden is voor ernstig beraad, een beraad waarbij deze studie, 
waarvan de aankondiging al te lang op zich moest laten wachten, belang
rijke diensten kan bewijzen. Intussen zullen we met een aankondiging 
volstaan omelat de termijn voor discussie thans, ongeveer vijf jaar na de 
openbare verdediging, wel als gesloten mag worden beschouwd en in 
de tweede plaats omdat de schrijver, zo men al tot discussie zou willen 
overgaan, tot uitspraken komt, waarmede het niet moeilijk valt in te 
stemmen. 

In het eerste hoofdstuk maakt de schrijver enkele opmerkingen over 
de ontwikkeling van de constitutionele instellingen in ons land. \711 e zien, 
dat men er bij de vestiging van de Staat der Nederlanden in 1813 niet 
aan is o.ntkomen de standen enigermate in ere te herstellen. Het moest 
1848 worden alvorens de standenstaat geheel werd afgeschaft. De ge
dachte aan zulk een standet).staat bleef echter bij vel~n, vooral ook in anti
revolutionaire kring, nog lange tijd leven. 

In deze gedachtengang bestaat er een dualisme van overheid en volk 
("de maatschappij"), waarbij de Staten-Generaal moeten worden gezien 
als een orgaan van "de maatschappij", als "de geconcentreerde natie" 
staande tegeuover de overheid. Daarbij verloor men evenwel uit het oog, 
dat de Staten-Generaal zelf met overheidsfuncties zijn bekleed en niet het 
orgaan vormen van allerlei belangengroeperingen, doch gezamenlijk met 
de regering de verantwoordelijkheid dragen voor de rechtmatige beharti
ging van het algemeen volksbelang. Van een wezenlijke tegenstelling tus
sen regering en Staten-Generaal kan dus niet worden gesproken. De 
tegenstelling van de standenstaat heeft plaats gemaakt voor een samen
stelling (blz. 8). 

Het grootste gedeelte van de dissertatie wordt ingenomen door een 
zeer belangwekkend historisch overzicht van de kabinetsformaties tussen 
1848 en 1951. De geschiedenis overziende komt de schrijver tot de con
clusie, dat sinds het einde van de vorige eeuw de kernvraag steeels is ge
weest, of een kabinet al dan niet tot stand kwam in overleg met de meer
derheid van de Tweede Kamer. 

De periode tot 1888 kenmerkt zich door een niet onbelangrijke invloed 
van de Koning op de formatie en het ontbreken van rechtstreeks overleg 
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tussen de formateur en de fracties. Er was nog geen georganiseerd partij
wezen en de liberale meerderheid in de Tweede Kamer was in zichzelf 
verdeeld. Soortgelijke omstandigheden zouden zich later nog eens voor
doen in 1913 en in 1926. Als gevolg van de weigering tot samenwerking 
waren de partijen ook in deze jaren tot machteloosheid gedoemd. Dr. Lam
mers concludeert dat de invloed van de Staten-Generaal op de kabinets
formatie afhankelijk is van de mate van meerderheidsvorming in de 
Tweede Kamer. 

In 1888 brak met de totstandkoming van een rechtse meerderheid een 
periode aan, waarin de formateur als regel poogde met de fracties tot 
overeenstemming te komen door rechtstreeks overleg. Vooral Kuyper 
toonde zich een voorstander van nauw overleg, op welk punt hij Lohman 
tegenover zich vond. Later, in 1922, kwam er zelfs een formeel accoord 
tot stand, ondertekend door vertegenwoordigers van de drie grote rechtse 
fracties in de Tweede Kamer en de kabinetsformateur, waardoor de 
fracties tegenover elkander en tegenover de formateur werden gebonden 
tot het verlenen van steun op essentiële punten aan het kabinet en aan 
ieder van zijn leden. Dit accoord kon evenwel niet verhinderen dat een 
jaar later een tiental leden van de r.k. fractie mèt de oppositie tegen de 
Vlootwet stemde. 

Het overleg tussen formateur en fracties is nog steeds een punt van 
strijd. De schrijver acht niet het feit dat er overleg is gepleegd beslissend 
voor het karakter van het kabinet, doch wel de wijze waarop het overleg 
plaats vindt. Indien dit overleg zo ver gaat, dat praktisch het program 
van de formateur door de partijen wordt gedicteerd en de ministers aan 
hem worden opgedrongen, ziet dr. Lammers de zelfstandigheid zowel van 
de regering als van de volksvertegenwoordiging teloor gaan. Vervolgens 
noemt hij nog enkele andere gevaren welke een gezonde parlementaire 
ontwikkeling en de functie van de Kroon bij de kabinetsformatie be
dreigen. Het ware wenselijk dat degenen die bij een kabinetsformatie wor
den betrokken, de lessen welke de toenmalige promovendus uit de historie 
heeft getrokken, ter harte nemen. 

Inmiddels is de ontwikkeling deze, dat naarmate de Staten-Generaal 
aan betekenis inboeten, de fracties een krachtiger invloed trachten uit te 
oefenen op de gang van zaken bij de formatie. Daardoor worden de for
maties steeds moeilijker. Ook de meerderheidsvorming schijnt moeilijk
heden op te leveren, met het gevolg dat er een zekere verstarring van ons 
parlementaire stelsel moet worden geconstateerd. Slechts werkelijk prin
cipiële en vitale partijen, welke zo nodig de oppositie niet zullen schuwen, 
vermogen zulk een verstarring te doorbreken. MR. J. H. PRINS 

* 



KRACHT EN ZWAKHEID VAN HET COMMUNISME 
EN VAN liET CHRISTENDOM 

DOOR 

PROF. DR. S. U. ZUIDEMA 

1. De kracht van het Communisme 

1. Communisme is een beweging, die bergen verzet, die ook bergen 
wil verzetten; die zich daartoe geroepen en uitverkoren weet en zich er 
verarntwoordelijk voor gevoelt; die staat voor haar zaak, en die staat in 
haar zaak, omdat zij de beweging is van mensen, die zich gegrepen weten 
door hun credo, en die niet maar hun belijdenis geloven, doch die hun 
geloof belijden; die huns inziens de vaste grond gevonden hebben, de 
"totale" Waarheid, die hen vrijmaakt en die alle zweem van twijfel ver 
van zich houden, ver van hun "Waarheid", hun vaste grond. 

Een beweging is zo sterk, als haar geloof is en als haar geloof in zich
zelf als beweging is. 

Zo staat en valt het communisme met het communistische geloof; met 
de zekerheid, waarmede het zichzelf in dit geloof gegrond weet. De kracht 
van het communisme is de kracht van zijn geloofde "Waarheid" én de 
kracht van zijn geloof in deze geloofde waarheid. Met Dooyeweerd ge
sproken: de kracht van het communisme is die van zijn religieus grond
motief als motief, d.i. als loco-motief, als drijfkracht. 

Wanneer Guins zijn studie Communism on the Decline eindigt met als 
laatste conclusie: "The weakness of the West was and is one of the main 
sources of communist strength"l) (blz. 276), spreekt hij een halve waar
heid uit, die daarom zo gevaarlijk is, omdat zij ons naar de verkeerde 
kant laat zien, in elk geval naar de minder belangrijke en de niet wezen
lijke. Zeker, het westen behoort mede tot de situatie, waarin het commu
nisme optreedt, maar niemand vergete, dat het communisme de situatie 
wil overmeesteren, en in zichzelf gelooft als "meester van de situatie". 
Of dit geloof waar is, is een tweede, maar wel staat vast dat dit geloof 
voor het communisme wezenlijk is en voor het communistisch zelfbesef 
onaantastbaar, en daarom buiten alle discussie staat, het "dos-moi-pou
stoo" 2) is van het communisme, van waaruit het denkt, handelt, liefheeft, 
haat, onderhandelt en zich beweegt. 

2. Communistisch geloof is zelf-geloof, is geloof in de zelf-geloofwaar
digheid en in de zelf-waardigheid. In expansieve zin is het geloof in de 
mens en zijn menselijkheid, humaniteitsgeloof. Het eerste, middelste en 

1) De zwakheid van het westen was en is één van de hoofdbronnen van communis
tische kracht. 

2) Het beheersende uitgangspunt. 
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laatste artikel van dit algemeen ongetwijfeld communistisch geloof luidt: 
"Ik geloof in mens en mensheid" schepper van de hemel op de aarde; de 
zichzelf zegenende mens, boven wie niets uitgaat. Uit, door en tot de 
mens zijn alle dingen en alle mensen; hem zij de heerlijkheid in alle 
aarde-eeuwigheid" . 

3. Dit zelf-geloof is voor het communisme zo onvergelijkelijk en su
perieur, dat het in zijn absoluutheid niet als "atheïstisch" gekenmerkt, 
laat staan gebrandmerkt kan of mag worden. Wanneer K. Barth het com
munisme meent te kunnen kenmerken als "god-loos", weerspreekt en 
onderschat hij de communist. "God-loosheid" is voor de communist een 
zinloos woord en een zinloze onderscheiding. Aangezien er geen God be
staat, bestaat er z.i. ook geen god-loosheid. Het begrip "god-loosheid" is 
z. i. niets met niets omzoomd, evenals het christelijke Godsgeloof voor hem 
niets is met niets omzoomd, een illusie, een vlucht uit de humaniteit, een 
aanslag op de humaniteit, ongeloof. Daarom is er voor de oommunist geen 
gemeenschappelijke maatstaf voor het communistisch geloof en het "chris
telijk" Gods-geloof: het eerste staat superieur boven het laatste. De com
munist "begrijpt" de christelijke religie sinds de dagen van Marx en 
Feuerbach en in hun voetspoor doorziet en "ontmaskert" hij haar als 
minderwaardige en verderfelijke illusie. Daarentegen is het christelijk 
geloof z. i. niet bij machte het communistisch humaniteitsgeloof te be
grijpen, laat staan te ontmaskeren. We kunnen dit nog het best in Bijbel
taal weergeven: "Een onhumanistisch mens aanvaardt niet hetgeen van 
de geest des mensen is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet 
verstaan, omdat het slechts humanistisch te beoordelen is. Doch de huma
nistische mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand 
beoordeeld" (cf. I Corinthe 2 : 14, 15). 

Dit humanistisch-communistisch superioriteitsbesef, geworteld in Feuer
bachs anti-theologische theologie, die de keerzijde van zijn radicaal huma
niteitsgeloof is, maakt mede de kracht van het communisme uit. Het is in 
eigen ogen onvergelijkelijk, ongeëvenaard, de rijpe en hoogste vrucht van 
de eeuwenlange geschiedenis der menselijke zelfbezinning en zelfbevrijding 
en het principiële einde der "zelfvervreemding", de dageraad van het "bij
zich-zijn" van de mens. Het communistisch-humanistisch zelf-geloof is 
de natuurlijkste zaak ter wereld, en in zijn vanzelfsprekendheid vanzelf
sprekend; de grond van de grond, de alfa en de omega van waarheid en 
werkelijkheid. 

4. Als zodanig prijst het communistisch humanisme zichzelf gelukkig, 
en kent het zichzelf, in onderscheid van alle "Gods-geloof" of naturalis
tische primitieve religie, als verlichtingsgeloof en als geloof van de ge
emancipeerde mens. 

Als zodanig weet het zichzelf in overeenstemming met de tijd en onder
kent het alle Godsgeloof als ouderwets, reactionair, repristinatief, oud
bakken, achterlijk, kinderachtig, dom. Het valt graag de opmerking bij, 
dat van het christendom alleen de laatste lettergreep waar is: "dom"! Zelf 
weet het zich "in opdracht van de tijd" en in harmonie met de tijd: pro
gressief. 

En metterdaad is het een vrucht van de "progressie" van dàt westerse 
denken, dat sinds de dagen van de Renaissance in het westen de domine
rende cultuurmacht heeft uitgemaakt. De voor het overige merendeels door 
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Marx en de communisten uitgezegende bourgeo,isie van de negentiende 
eeuw zette een kroon op het secularisatieproces, dat reeds eeuwen lang in 
het westen aan de gang was, do,o,r zelfs met het restanten-geloof van 
Immanuel Kant in "God, deugd en onsterfelijkheid", die postulaten der 
practische rede zouden zijn te breken, en redelijkheid zowel als zedelijk
heid per definitie absoluut, d. i. losgemaakt van alle betrokkenheid des 
mensen op God, te stellen. Deze "bourgeoisie-filosofie", welke in de jaren 
dertig en veertig der vorige eeuw vooral onder leiding van theologen de 
fundamenten der christelijke religie ondermijnde, heeft de bij uitstek gun
stige situatie geschapen voo,r het geloof in de autono,me, verlichte, redelijk
zedelijke mens, dat to,t de cultuurdo,minant in het westen werd. Het co,m
munistisch-humanistisch zelfgeloof aanvaardt deze erflating o,ok als zijn 
patrimo,nium en gelooft daarmede in zichzelf als in het enig historisch ge
rechtvaardigde verlichtingsgelo,of. Het weet zichzelf in harmo,nie met de 
"Historie" - de macht, die de vacante plaats, welke tevo,ren do,o,r het 
vo,o,rzienig regiment van God werd ingeno,men, bezet - en dientengevolge 
als pro,gressief, verlicht-autonoom, zedelijk en volwaardig menselijk. Deze 
nieuwe "menselijkheidsidee" - waarin o,o,k de idee der medemenselijkheid 
besloten ligt - vervangt alle herinnering aan "go,ddelijkheid" in de zijns
wijze van de mens op de aarde. De hemel mag dan - zoals één der com
munistische leidslieden zeide - wel vo,o,r God en de mussen zijn. Het 
co,mmunisme weet zichzelf op de hoogte van zijn tijd. Zodat het zichzelf 
niet als secularisatie of als secularisme, maar als Licht, Waarheid, en 
Leven onderscheidt van de voorafgaande eeuwen van Duisternis, Dwaling 
en Ondergang. Het co,mmunisme gelooft in zichzelf als de vervulling, vo,l
einding, verlichting, emancipatie van mens en mensheid, als de zin der ge
schiedenis. 

Dat is zijn kracht. 
S. In het relationaire krachtenveld der mensheid neemt deze kracht 

nog enkele malen in betekenis en gewicht toe, omdat in de niet-communis
tische wereld, met name die van de West-Euro,pese cultuur, historisme 
tot relativisme vo,erde en deze macht van het histo,risme als relativisme 
elk geloof in de zin der wereldgeschiedenis van te voren vero,ordeelt. Dit 
relativisme wo,rdt naar innerlijke dynamiek tot wegbereider van het nihi
lisme: de laatste zinvo,lle belijdenis, nl. die van de zinloosheid van het 
menselijk leven. 

De "ontdekking" van de zinlo,osheid van mens en mensheid en haar his
torie leeft als parasiet op het voorafgaande gelo,of in de zinvo,lheid van de 
mensheidshistorie en van het menselijke leven. Zij teert op de resten van 
vergane kracht, op overgeleverd, geërfd kapitaal van vorige generaties: 
zij is zelf-ontbinding, waarvan de lijklucht u reeds tegenslaat. 

Waar bijkomt het po,sitivistisch reduceren van de geschiedenis to,t een 
streng rationeel-metho,disch o,nderzoek naar de historische z.g.n. "feiten", 
met verwerping van een wereldhistorische zinidee. Het niemandsland, dat 
dusdoende vrijkomt tussen een ideo,logische geschiedenisfiloso,fie - die te 
zijner tijd met Hegel op de o,bjectie, dat haar visie niet klopt met de feiten, 
ho,o,ghartig en zelfvernietigend antwoordt: "jammer Vo,o,r de feiten"! -
en een po,sitivistische beoefening der geschiedeniswetenschap door vak
histo,rici - die bij wijze van spreken een kommapunt in de historie even 
belangrijk achten als een epos van Homerus - dreigt verschroeide aarde 
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te worden, die haar omgeving naar beide zijden met onvruchtbaarheid 
slaat: de zinloosheid van de geschiedfilosofische zin idee en de onzin van 
de zinloze geschiedvorsing. 

Het communisme is in dit milieu facile princeps 3). Omdat het in een 
zin van mens en mensheidsgeschiedenis vast gelooft, en zelfs het lijden, 
de ontrechting en de knechting van de proletariër onder het "kapitalistisch" 
schrikbewind nog weet te zien in het licht ener redelijkheid: het is immers 
de "list der historie", die uit dit lijden het verblijden der toekomst weet 
te verwekken, en die aan dit lijdend proletariaat juist als lijdend proleta
riaat een messiaans plaatsbekledende en heilsverwervende zin weet toe 
te kennen. 

De communistische martelaar en martelaarskalender is de kracht van 
het communisme. De communistische heilige! 

6. Communisme gelooft in de geschiedenis als heilsgeschiedenis en in 
het heden als het midden der geschiedenis. Onze tijd is beslissend voor 
de heilstoekomst van heel de mensheid. De mens van vandaag heeft niet 
alleen eigen lot en lotsbestemming in handen, maar hij staat volgens het 
communistische geloof in het beslissend heden van heel de mensheids
geschiedenis zo, dat in de handen van de communist en van de commu
nistische beweging van vandaag het lot der toekomstige mensheid voor 
eens en voor al is gelegd. Met name sinds Lenin het marxisme in irratio
nalistische zin vertolkte en omboog, weet het communisme zichzelf ver
antwoordelijk en kent het aan zichzelf nu of nooit een voor alle eeuwen 
beslissende betekenis toe. Dit geloofsbesef - dat heel de historie der mens
heid tot aan de opkomst van het communisme eigenlijk slechts een "voor
geschiedenis" is: een voorspel op het eigenlijke, wezenlijk historische ge
beuren, waarvan de inzet niet minder is dan de schepping van de onmis
bare voorwaarden voor de vestiging van het heil der mensheid, de hemel 
op aarde, het paradijs in de wereld - geeft aan de communist dat mach
tige roepingsbesef, waarin hij zichzelf meer toekent dan Herder's: "dass 
leh etwas bedeute". Immers hij en zijn activiteit en zijn beweging be
tekenen maar niet "etwas", doch zij betekenen het één en het al, het ene 
nodige en het universele heil voor eens en voor al. Na hun beslissende 
schepping van de voorwaarden voor het rijk der vrijheid - waarin 
paradijswelvaart en arbeidscoöperatie samengaan, en elk naar zijn ver;' 
mogen presteert, doch naar zijn behoeften ontvangt - is er eigenlijk geen 
vervolgverhaal meer dan dit ene: de mensheid leeft en arbeidt lang en 
gelukkig. Het communisme weet zichzelf heilscheppend en gelooft in de 
zin van het heden, de zin van zijn revolutionaire daad: de heilszin. Het 
weet zichzelf in het heden de zaligmaker der wereld, eens en voor altijd, 
en het laat zich door niets van die roeping afbuigen. Zo trok vorig jaar 
het "heilsleger" van Russisch communisme bevrijdend Hongarije binnen, 
om het land te verlossen uit zijn onheilszwangere situatie. 

Tussen het communistische beginsel-voor-de-praktijk en de communis
tische praktijk-naar-het-beginsel ligt geen vacuum voor communistisch 
besef: de praktijk bevestigt het beginsel, het beginsel zegent de praktijk. 

Voor de communist is zijn levenspraktijk geen willekeur, geen gril, geen 
tijdverdrijf, geen tijddodend spel, geen vrije-tijdsbesteding, maar een prin
cipieel, gericht en doelbewust gedrag, de volvoering van een opdracht, van 

3) Op gemakkelijke wijze nummer één. 
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een heilswerk. En zijn levensbeschouwing, zijn ideologie, zijn dogma's 
en zijn communistische catechismus zijn voor zijn besef geen spel van 
een "reine Vernunft", welke vrijblijvend speculeert over de grond der 
mogelijkheid van de grond der kenbaarheid enz. - of, om een ander beeld, 
ik meen van Windelband, te gebruiken: geen scherpen van de messen 
zonder dat ooit het varken geslacht wordt -, maar zijn politieke cate
chismus, zijn wetenschap en zijn wijsbegeerte, zijn dogmata en zijn ideo
logieën marcheren aan de kop van de communistische beweging, ze zijn 
Licht en Leven, beheersend begin en beginsel van heilscheppende activi- . 
teit. 

Dit is de kracht van het communisme. Het is noch in zijn denken, noch 
in zijn doen vrijblijvend, onverplicht, tijdverdrijvend. Maar het koopt in 
beide de tijd uit, het zet onze tijd in een verlossings- en heilstijd om. Het 
weet, waar het voor leeft, lijdt, en strijdt. En het weet, waar het voor 
denkt, filosofeert, dogmatiseert, catechiseert. Niets is zo leerrijk om de 
kracht van het communisme te ontdekken, als het lezen van een commu
nistische catechismus. De communist richt de praktijk naar zijn leer, en 
toetst de praktijk op zijn leer; tegelijkertijd richt hij zijn leer op de praktijk 
en toetst hij zijn leer op de praktijk. Leer en praktijk blijven zo perma
nent in revisie. Ja, de communist gaat zelf permanent in revisie: de revisie 
van de "kritiek en zelf-kritiek". De revisie van de "dagelijkse bekering". 

7. Het communistische geloof is exclusief en intolerant. Het commu
nisme weet zich niet maar "een" weg, "een" waarheid en "een" levenswijze, 
maar het gelooft in zichzelf als "de" Weg, "de" Waarheid en "het" 
Leven. Waar de communist staat, daar staat hij: en hij kan niet anders. 
God hoeft hem daarbij niet te helpen; dit teken van "zwakheid" is het 
zijne niet. En het communistische "amen" is het amen van een zelfver
zekerdheid en zelfzekerheid, die zelfs alle eigengereidheid ver achter zich 
laat. De communist is als communist, als lid van de beweging, met de be
weging zijn eigen dos-moi-pou-stoo 4). De communist neemt van Fichte 
het humanistische credo voor zich en zijn beweging over: "Das leh" -
"das kommunistische leh" - setzt sich selbst und das Nicht-leh" 5). Hij 
is zijn eigen competentie en de competentie van de anderen er bij; hij is 
als de waarheid ook het criterium der waarheid; in zijn licht ziet hij 
en zien z. i. de anderen het licht. Hij is de via salutis 6) ook voor en van 
de anderen. Hij is het "leven", de "nieuwe mens" der waarachtige mede
menselijkheid, en hij gelooft in zijn onbeperkte macht: zelfs is hij bij 
machte, binnenkort heel de mensheid te bekeren tot de wedergeboorte: 
zijn beweging is de ware Pinksterbeweging der mensheid. En hij gelooft, 
vooral als hij buiten Sowjet-Rusland leeft, dat in Sowjet-Rusland het 
socialisme reeds sinds twintig jaren gevestigd is: de opbouw van de samen
leving in de coöperatie vanuit de nieuwe sociale mens en zijn medemense
lijkheid is daar reeds voor een belangrijk deel geslaagd; niet lang meer, of 
de communistische heilsstaat verschijnt daar aan de horizont. Vandaar, dat 
de communist leeft bij het "wie niet voor mij is, is tegen mij". Hij sluit 
uit, excommuniceert, verdoemt, slingert de banvloek, kent geen vergelijk 

4) Het beheersende uitgangspunt. 
5) Het Ik poneert zichzelf en het niet-Ik (al het andere). 
6) Heilsweg. 
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dan enkel als tactisch middel, om te onderwerpen; discussiëert niet, maar 
dicteert; overlegt niet, maar verkondigt; kent geen dialoog en zelfs 
geen monoloog, doch slechts onfeilbare openbaring, openbaringsboeken -
de heilige schriften van de openbaringsdoctores' . "ecclesiae" - Marx, 
Engels, Lenin, Stalin en de Partij, d. i. Schrift en Traditie - de levende 
Traditie van het heden der Partijbesluiten inbegrepen -, en eist als van
zelfsprekendheid dat ieder zich gevangen geve aan de geloofsgehoorzaam
heid onder de Beweging: haar leer en haar ordinantiën. 

Tertium non datur 7). 
Dit is de kracht van het communisme. De communist valt - bij wijze 

van spreken - met zichzelf samen; zo valt hij ook samen met de partij 
en de partij met hem omdat hij met de partij samenvalt, en de partij
leider met de communisten en de partij omdat de communisten met de 
partij, en de partij met de leider samenvallen. 

Stalin is "Stalinist", en buiten Stalin is er niemand meer. Stalin is het: 
"Ego Sum" 8), en in Stalin participeert de partij en de communist aan 
zijn "Ego Sum", aan het absolute "Esse" 9): daar buiten is wening en 
tandengekners. De aarde is des communisten en voor het overige: de 
"goddelozen" - te weten de niet-communisten - zullen en behoren van 
de aarde verdaan te worden. Hallelujah - d. i. geloofd zij de communist, 
de partij, Stalin en zijn opvolgers "Uit wie, door wie en tot wie ... ". 

De kracht van het communisme is het communistische "Ego Sum"! 

Il. De zwakheid van het communisme 
1. De kracht van het communisme is tevens de zwakheid, ja de onder

gang van het communisme. Zijn kracht verteert zichzelf. Het communis
tische zelfgeloof als heil scheppende beweging wordt telkens door de wer
kelijkheid weerlegd en weersproken. Gelogenstraft, weet dit geloof zich 
op de duur slechts als dictaat, als dictatuur van de mens over zichzelf, als 
dwangbuis te handhaven. Slechts per commando en als "blind geloof" -:
het tegendeel van "verlicht" geloof - weet het stand te houden. 
Men kan met recht de ontwikkelingsgeschiedenis van het communistisch 
geloof van Marx tot Croesjtsjow beschrijven als de afwikkelings- en zelf
verteringsgeschiedenis van dit geloof. Reeds Engels zag zich gedwongen, 
het marxisme te accomoderen, te "hervormen", en in wezen on-marxistisch 
uit te leggen. Marx' materialisme, dat leerde, dat de kern der mensheids
geschiedenis in het arbeidsproces en in de ontwikkeling van het werktuig 
moet worden gezocht, werd door hem als zodanig vernietigd, toen hij 
leerde, dat er een "dialectische", elkander wederkerig beïnvloedende ver
houding bestaat tussen "zijn", d. i. arbeider-zijn, en "bewustzijn", d. i. 
o. a. politieke-beweging-zijn. De ontbinding schreed verder met Lenin, 
die het zwaartepunt van de communistische beweging verlegde naar buiten 
het arbeidsleven en zijn vakorganisaties, en die het primaat aan de poli
tieke partij-organisatie en haar revolutie toekende: de arbeider kwam als 
arbeider op de achtergrond. 

Maar ook déze beweging werd door de geschiedenis gelogenstraft: 

7) Een derde (mogelijkheid) is er niet. 
8) Ik ben. 
9) Zijn. 
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slechts in Rusland brak de revolutie uit en door; van een wereldrevolutie 
was geen sprake. Het geloof in de heilsstaat werd op een zware proef ge
steld, en voorlopig werd haar komst uitgesteld en verschoven. 

Stalin zag zich genoodzaakt, dit uitstel te prolongeren in een zelfrevisie 
van het communistisch geloof: niet de wereldrevolutie, maar "het socia
lisme-in-één-Iand" werd het eerste programmapunt. En dan maar eens 
weer zien! Het "morgen" van Marx werd tot gisteren; het "morgen" 
van Lenin werd tot gisteren; het "morgen" van Stalin werd tot gisteren. 
Enkel het wóórd "morgen" blijft over: het wordt geprolongeerd. Deze 
uitgestelde hoop kan niet dan het hart krenken. Er ontstaat een commu
nistische ziekte. En het communisme wordt een ziektegeschiedenis. Het 
"morgen" van Marx bleek de terreur van Lenin te zijn; het morgen 
van Lenin bleek de monopolisering van de terreur bij Stalin te zijn; en 
het morgen van Stalin bleek o. a. de terreur van Croesjtsjow over de arbei
ders - ja, uitgerekend de arbeiders! - van Hongarije te zijn. Het heil 
der wereld bleek een eufemisme 10) voor de terreur van de Russische 
staatsmoloch te zijn! Slechts per commando heet deze terreur nog "heil" 
terwijl in feite slechts de terreur het heil is. 

De emancipatie van de mens blijkt uit te lopen op de emancipatie van 
de weinigen, om over de millioenen genadeloos te beschikken: in een ge
vangenisstaat, in een fabrieksslavernij en in dwangarbeiders-werkkampen. 

Niet de mensheid, die in het communisme de situatie overmeestert, maar 
de dictator, die in het communisme de mensheid overmeestert is het ge
volg: het communisme is zijn eigen doodgraver, en weerlegt zichzelf! Niet 
gelovende in grenzen der menselijke emancipatie, doet het niet anders 
dan de emancipatie ten onder houden, de mens overbodig maken. Het 
communisme wordt in plaats van een geschiedenis. der emancipatie en hu
maniteit tot een geschiedenis van menselijke schuld. Zonder boetvaardig
heid! Maar niet zonder boete! Het wordt almeer irreëel, almeer ... illusie, 
fictie. Een demonstratie van zijn "Waarheid" als ... fictie! 

2. Het geloof in de zichzelf zegenende mens realiseert zich als de 
praktijk van de zijn naaste schendende overheerser. Niet alleen blijft de 
emancipatie uit, juist dank zij het bestaan van de geëmancipeerde eman
cipator, maar ook de medemenselijkheid blijkt in feite neer te komen 
niet op naastenliefde, maar op liefde tot de verste. Die als verste hier geen 
grein beter van wordt. Maar bovendien wordt de onbetaalde rekening van 
de niet-gepresteerde liefde tot de verste gepresenteerd aan de naaste: uit
gerekend aan de overheerste arbeider. Die terreur en schrikbewind beleeft, 
en 's nachts niet veilig, overdag niet heilig, en morgen niet gezegend is. 
Schending van de mens als mens, d. i. als Gods kind, is de praktijk van 
het geloof in de zichzelf en anderen zegenende mens. De mens, die im
mers niet bij machte is te zegenen, wordt, als hij naar deze macht grijpt, 
een vloek. De zegen bestaat op papier, "sola fide", de vloek is de realiteit. 

3. De vanzelfsprekendheid van het communisme als heilsbeweging 
wordt al meer een conclusie uit een wereld-vreemde redenering. Te ver
gelijken met een syllogisme 11) als: "Alle doden zijn levenden. Sokrates 
is een dode. Dus is Sokrates een levende". Toen in de jaren dertig psycho-

10) Verzachtende omschrijving. 
1.1) Sluitrede. 
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logen in Rusland onder de bevolking gingen testen, bleek het materiaal 
alles op te leveren behalve het geloof in Rusland als het land van de eerste
lingen van de heilsstaat, het beloofde land. De Prawda achtervolgde ter
stond deze psychologen, en het testen werd verboden. Immers - zo heette. 
het - ieder weet, dat in Rusland het (heil van het) socialisme reeds ge
vestigd is en als heil wordt beleefd. Er naar vragen, is naar de bekende 
weg vragen. En dus kwaadaardig onzekerheid en onrust zaaien! Voortaan 
geldt per decreet: "Alle mensen zijn in Rusland gelukkig. Sokrates leeft 
in Rusland. Dus is Sokrates gelukkig". Niemand behoeft daarnaar meer 
navraag bij Sokrates te doen. Want het is - per conclusie - buiten alle 
twijfel, dat Sokrates er ook zo over denkt. Het kan niet, dat hij dit niet 
doet. Dus ... ! Dit "dus" betekent in feite: "Hij heeft het hart niet, er 
anders over te denken". 

De vanzelfsprekendheid van het humaniteitsgeloof keert al meer om in 
de vanzelfsprekendheid van dit geloof als waan: keerzijde van de waarheid, 
dat wie God overbodig maakt, ook de mens overbodig maakt. \Vie met 
dit geloof staat, valt er mee. 

4. Het communistische zelfge1oof, dat zichzelf gerechtvaardigd weet 
als het verschijnsel, dat de hoogste progressiviteit in de progressie der 
geschiedenis vertoont, en derhalve op de hoogte van zijn tijd is, wordt 
als zodanig door de tijd achterhaald. In de mate, waarin dit geloof uit de 
tijd opkomt, is het ook gedoemd, met de tijd te verdwijnen. Om met zijn 
tijd mee te kunnen gaan, moet het naar het enig middel grijpen, dat nog 
ter beschikking staat: het geweld! Dit geweldsimperialisme heet dan "zeit
gemaesz" en emancipatie. Ja, begin van voleinding! Per decreet! Voor het 
overige slaat het averechts op zijn tijd. Als onheilsgeschiedenis. Zijn 
progressief tijds- en historiebesef slaat om in een regressief tyranniek han
delen. Terwijl het messiaans karakter van de beweging al meer de vorm 
van zelfweerlegging aanneemt. Het communisme komt al meer in wedloop 
met de tijd ten achter. En het kan de tijd slechts bijhouden, door al minder 
communisme, d. i. heilsbeweging te worden en al meer bruut geweld, 
naakte staatsraison. 

5. Dientengevolge wordt de kracht van het communisme al meer uit
sluitend geconstitueerd door de zwakheid van het Westen. In dit opzicht 
heeft en krijgt Guins al meer gelijk. Die zwakheid van het Westen is tot 
onze schande opnieuw zonneklaar gedemonstreerd in november 1956. En 
tot nu toe. De laatste volzin van de laatste uitzending der vrije radio uit 
Hongarije luidt: Help! Vooralsnog had zij het beter aan de vissen kunnen 
vragen. Want de illusie, dat er naar geluisterd zou worden, zou haar dan 
bespaard zijn gebleven! Het communisme heeft zijn martelaarskalender 
en zijn heiligenkalender. Het Westen? Dat bezit een welvaartsprogranl: 
punt. Met of zonder bid- en dankdagen voor gewas en arbeid. Als er maar 
een welvaartsprogram is! 

6. De permanente revisie van het communisme en van de communist 
loopt er op uit, dat het communisme ook zelf tot een revolutie van het 
communisme wordt. Marx zou zich in het hedendaagse communisme 
kwalijk meer kunnen herkennen. De dagelijkse bekering wordt al meer 
dagelijkse revisie als afval van het oorspronkelijk communistisch geloof, 
en als aanvaarding van het enig resterende: de geweldsterreur ! Het ge
revideerde heil der mensheid versmalt zich al meer tot het heil van de 
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communistische beweging en machthebbers, i. c. tot de staatsraison. Het 
arbeidersheil wordt al meer enkel postuum uitgereikt. Het staatsheil ver
slindt de mens, arbeider, intellectueel, partijlid. De vrijwillige arbeidsdienst 
wordt al meer tot een eufemisme voor onvrijwillige gedisciplineerdheid, 
en de persoonlijke beschikkingsmacht - emancipatie! - tot het onper
soonlijke recht op de plicht zich als arbeidskracht te laten exploitere11. 
Voor het staatsheil. Morgen zal het anders worden. Maar het communis
tische "morgen" verschilt niet veel meer van "ad calendas graecas" 1~) en 
houdt al meer enkel in: "vandaag in elk geval niet". 

7. Exclusivisme en intolerantie maken het communisme al meer tot 
een gesloten enclave 13) in de mensheidsgeschiedenis, een errátisch blok, 
een sectarisme zonder enige katholiciteit, een aperte geborneerdheid. Vooral 
de communistische catechismus geeft hier blijk van. Ze verschilt niet veel 
meer, naar haar inhoud, van banaliteiten en pseudo-wetenschappelijke on
nozelheden. Het "ego sum" van het communisme wordt al meer een "ego", 
en in dezelfde mate al minder een "sum", een "esse". Als zodanig ver
schrompelt het tot het naakte geweld van de "Selbstsetzung" 14), de zelf
aanbidding waaraan elke ratio gaat ontbreken, en waaraan ook de -
hoezeer ook betwistbare, maar althans niet volslagen afwezige - ratio 
sufficiens 15), die deze beweging in het midden der vorige eeuw bezat, 
geheel gaat ontvallen, terwijl de gronden voor de overtolligheid, ja onbe
hoorlijkheid van deze beweging meer dan voldoende, immers afdoende en 
radicaal zijn. Nadat gezag gedenatureerd werd tot geweld heeft het com
munisme niets anders gerealiseerd dan geweld, en dit geweld met gezag 
bekleed. Een zelfweerlegging, o. i. als volgt te kenmerken: wie gezag 
tot geweld herleidt, wordt genoopt, geweld als gezag te aanbidden. Blijft 
over: staatsraison, d. i. het kanon (van de weermacht) en het pistool (van 
de politie, de geheime). Deze geheime politie wordt het enige geheim van 
het communisme! Zijn zelfweerlegging, zijn auto-distructie! Als commu
nIsme. 

lIl. Kracht en zwakheid van het Christendom 

1. Kracht en zwakheid van het communisme vormen ook een- stuk 
van de kracht en zwakheid van de christenheid. Er is uit het voorafgaande 
niets te noemen, dat wij in onszelf niet kennen en opbrengen. Van dit 
alles geldt: "alles precies als bij ons". Ik laat het hierbij. Maar ik raad u, 
het voorafgaande opnieuw door te nemen, en niet eerder te rusten, dan 
wanneer u de analogie ervan in de christenheid, uzelf niet uitgesloten, 
hebt ontdekt. Uitvinden komt hier niet aan te pas, ontdekken is het enige. 
Slechts merk ik op, dat de zwarigheid van dit onderwerp vooral aan de 
orde komt, wanneer u zichzelf er toe zet om te ontdekken, dat onze 
atheïstische denkwijze en levenspraktijk ook dermate atheïstisch zijn, dat 
we er o.nszelf niet als atheïsten in willen onderkennen, omdat ook wij Gods 
verhouding tot ons en de onze tot God dan als een vanzelfsprekendheid 

12) Naar een onbereikbare datum. 
13) Een gebied dat geheel ingesloten ligt tussen andere gebieden, waar anderen 

overheersen. 
14) Het zichzelf poneren. 
15) Ratio: grond; ratio sufficiens: voldoende grond. 
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buiten spel hebben gezet, en het radicale nonsens achten, indien iemand 
ons hierin tot de heilige orde Gods zou wIllen roepen. 

2. Slechts formeel, structureel analoog aan het communistisch geloof 
is het christelijk geloof, dat Paulus op het oog heeft, wanneer hij schrijft: 
" ... dit is de overwinning, die de wereld overwint: ons geloof. Wie is 
het, die de wereld overwonnen heeft, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon 
van God is?" (1 Joh. 5 : 4, 5). 

Dit geloof is naar inhoud, richting, en naar zijn oorsprong uit, door 
en tot God. Het is het tegendeel en de afbraak van de zelfponering van 
mens en mensheid, omdat het uit, door en tot de glorie Gods is. Niet 
abstract, en niet als slotclausule of als fanfare-kreet, maar in de ver
strengeling van het "oremus ét laboremus" 16) en in de realiteit, zodat het 
motief, grondmotief, de loco-motief is van ons zelf in ons leven. In die 
mate en op deze wijze geldt: "Deo servire libertas" 17). Of, om - en 
beter dan de Schrift kunnen wij het niet zeggen - opnieuw met Paulus 
te spreken: "In Christus Jezus verm,ag geloof (iets), door de liefde wer
kende" (Galaten 5 : 6). 

Wie de euvele moed zou hebben, dit geloof "op zich" te stellen, en te 
besluiten binnen de horizont van het immanent-menselijke, weet niet, waar 
hij het over heeft. Want dit geloof leeft bij de gratie Gods, en is, vóór het 
zelf aandrijft, zelf gedreven. "God is het, die om zijn welbehagen zowel 
het willen en het werken in u werkt" (Filipp. 2 : 13). Niet zonder reden 
schrijft Paulus hier met zoveel nadruk: God is het ... ! of: "Als ik zwak 
ben, dan ben ik machtig" (2 Cor. 12 : 10). 

Zoals hij ook van zichzelf getuigt, dat hij begeert te kennen - waarlijk 
niet in intellectualistische zin, doch als levensrealiteit - "de kracht van 
Christus' opstanding" (Filipp. 3 : 10). 

Hier sluit niet een redenering of de redenering, maar hier is de oor
sprong van heel ons zijn en denken en doen: "de God Israëls, die geeft 
het volk sterkte en krachten. Geloofd zij God!" (Ps. 68 : 36). "Gij zijt 
de heerlijkheid hunner sterkte" (Ps. 89 : 18). En voorts voegt ons hier 
het - God geve - "veelzeggend" zwijgen. Van de adoratie. 

De kracht van het communisme is zijn zwakheid. 
De zwakheid van het Christendom is zijn kracht. 

* 

16) Laten wij bidden en werken. 
17) God te dienen is vrijheid. 



DE WELVAARTSSTAAT 179 

DE WELVAARTSSTAAT 1) 

DOOR 

c. P. HAZENBOSCH EC. DRS. 

Eén van de - overigens talrijke - moeilijkheden, waarvoor men zich 
bij de beoefening van het politieke bedrijf geplaatst ziet, wordt gevormd 
door de omstandigheid, dat het werk moet worden gedaan met een aller
ongelukkigst begrippen-apparaat. Begrippen als democratie, rechtvaardig
heid, progressief en conservatief zijn even suggestief als onduidelijk. De 
meest schandalige dictatuur - die van het communisme - noemt zich 
volksdemocratisch ; wie in politicis niet per se harikiri wil plegen, dient 
het op te nemen voor de sociale rechtvaardigheid; sinds kort is voorts 
iedereen in de weer zijn eigen progressiviteit en het conservatisme van zijn 
tegenstander aannemelijk te maken. 

De tweede wereldoorlog heeft ons gezegend met het begrip "welvaarts
staat". Met de bevrijdingslegers is het uit Engeland naar het Europese 
continent overgekomen. De Engelse Labour-partij schijnt de grote promo
tor ervan te zijn en op de een of andere manier is de naam van Lord 
Beveridge er onlosmakelijk aan verbonden. Daarmee is dan wel zo onge
veer alles gezegd, wat er over vaststaat. Het overige is nog al schimmig. 
Daardoor is het een heerlijk begrip voor de moderne politieke massa
propaganda. Voor de één is het een schier heilige zaak; voor de ander 
het vreselijkste, dat de mensheid kan overkomen. 

Het begrip heeft kennelijk betrekking op de relatie tussen staat en wel
vaart; tussen overheid en economisch leven. Ik interpreteer het begrip 
"welvaart" nu voor een ogenblik in zijn meer beperkte, economische zin, 
hoewel ik mij er van bewust ben, dat het daarin niet geheel opgaat. In 
algemene zin toch reikt het ver boven het stoffelijke uit en omvat het het 
gehele menselijke welzijn. 

Dat de overheid iets met de welvaart te maken heeft, is op zichzelf 
niets nieuws. Om dat te weten, hadden wij de tweede wereldoorlog niet 
nodig en nog minder de Engelse Labour-partij. Reeds de Mercantilisten 
hadden daaromtrent kenmerkende opvattingen. Ook de aanhangers van de 
Historische School en de Kathedersocialisten kunnen niet worden be
grepen buiten de verhouding overheid-welvaart om. En voor wie het niet 
zoeken wil in de geschiedenis van het economisch denken, is het al vol
doende de blik te slaan op de wanhopige strijd van alle regeringen tegen 
de werelddepressie van de jaren dertig, teneinde zich ervan bewust te 
maken, dat overheid en welvaart inderdaad met elkander van doen 
hebben. 

De idee van de welvaartsstaat als nieuwigheid moet dus iets bijzonders 
inhouden t. a. v. de verhouding tussen overheid en economisch leven. Wat 
is dat bijzondere? Op dit punt begint de onduidelijkheid. In uw blad 
"Pharetra" van 19 febr. jl. mediteert prof. Zuidema over de welvaarts
staat. Hij ziet het bijzondere blijkbaar daarin, dat de staat zich "met het 

1) Rede, gehouden ter gelegenheid van de politiek-sociale dag van de Vrije Univer
siteit op 6 maart 1957. 
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maatschappelijk leven ter verbetering van de levensomstandigheden van 
alle klassen bemoeit" en hij komt tot een scherpe afwijzing van de aldus 
opgevatte idee van de welvaartsstaat. Geen wonder! Notoire onzin ver
dient niet anders dan scherp afgewezen te worden. "Verbetering van de 
levensomstandigheden van alle klassen." De aanhanger van de meest opti
mistische staatsopvatting zal het niet willen volhouden. Zelfs als de staat 
de volledige verantwoordelijkheid voor het totale economische leven over
neemt, blijft het waar, dat er niet méér te verdelen valt, dan wat werd 
voortgebracht. Bij een gelijkblijvend nationaal inkomen moet dus wat ter: 
verbetering van de levensomstandigheden van de ene klasse wordt gebruikt 
noodzakelijk worden onttrokken aan een andere klasse. De stelling is dan 
ook slechts houdbaar, indien men veronderstelt, dat de bemoeiingen van 
de staat een zelfstandige factor vormen voor de groei van het nationale 
inkomen. En deze veronderstelling is óf onwezenlijk óf slechts te ver
wezenlijken op een manier, die zich met de meest elementaire menselijke 
vrijheden, zoals de vrijheid van de arbeid, niet verdraagt. 

Prof. Banning zoekt het bijzondere van de welvaartsstaat ergens anders. 
Blijkens "Socialisme en Democratie' van april 1953 schuilt voor hem het 
bijzondere hierin, dat "de staat mede-verantwoordelijk is voor de wel
vaart van het gehele volk". Niet: uitsluitend verantwoordelijk, maar: 
mede-verantwoordelijk. Hier geen gepraat over "verbetering van levens
omstandigheden", maar "mede-verantwoordelijk voor de welvaart van het 
gehele volk." Ik versta dit zo, dat de overheid een zekere mede-verant
woordelijkheid wordt opgelegd voor de vorming en voor de verdeling van 
de welvaart, met waarschijnlijk het accent op de verdeling. Hij betoogt 
immers, dat de welvaartsstaat voor de socialist niet betekent, dat de staat 
welvaart heeft te scheppen. Toch heeft het bij hem ook wel met het vormen 
van welvaart te maken, want hij verwijst naar het overheidsingrijpen na 
de crisis van '29, omdat de maatschappij van het beroemde vrije initiatief 
deze niet kon oplossen. Maar - zo vraag ik - als die overheid van de 
jaren dertig dan reeds ingreep, waarin steekt dan het bijzondere van de 
welvaartsstaat? 

En wat betekent "mede-verantwoordelijk"? Ik neem aan, dat Banning 
bedoelt een zekere "verantwoordelijkheid in laatste aanleg" aan te duiden; 
Hij stelt immers in zeer krasse bewoordingen, dat waar de staat heeft inge., 
grepen, dat is gebeurd, omdat een zo evidente, zedelijke nood aanwezig 
was, dat de staat het móést doen. "Het is een leugen, dat de staat iQ 
Nederland zich met het maatschappelijk leven heeft bemoeid alleen uit 
machtswellust. " 

Maar - zo vraag ik opnieuw - wat is er dan toch voor bijzonders 
aan Bannings welvaartsstaat? Ingrijpen van de staat vanwege de evidente; 
zedelijke nood, dat kenden wij reeds bij de uitgebreide verplichte sociale 
verzekering, de arbeidswetgeving, de wet op de arbeidsovereenkomst, enz. 
Toen was er van welvaartsstaat nog geen sprake, evenmin als van een 
constructieve medewerking van socialisten. Die zongen toen: "De staat ver~ 
drukt; de wet is logen". 

De Engelse auteur D. L. Hobman zet in zijn in 1953 verschenen boekje 
" The Welfare State" uiteen, dat het bij de welvaartsstaat begonnen is om 
een compromis tussen twee uitersten, het communisme aan de ene kant en 
het ongebreidelde individualisme aan de andere kant. En dit compromis 
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,;garantees a minimum standard of subsistence" 2). Hier gaat het om het 
garanderen van een minimum-bestaanspeil. 

Prof. E. H. Carr is meer ambitieus. In zijn in 1951 verschenen boekje 
"The New Society" spreekt hij ervan, dat "Society has an obligation to 
provide a decent standard of life for all its members" en dat "Society has 
ah obligation to provide useful or productive work within their capacity 
for them to perform" 3). Bij hem gaat het dus om een behoorlijk levens
peil en om werkgelegenheid. 

Nu heb ik de indruk, dat er bij de idee van de welvaartsstaat te praten 
valt over de vraag hoever de staat moet gaan (minimum-levenspeil of be
hoorlijk levenspeil), maar dat het kenmerkende, het bijzondere hierin 
steekt, dat de staat iets garandeert. Zo lezen wij in een White Paper van de 
Engelse Regering in 1944, dat "they accept as one of their primary aims 
and responsibilities the maintenance of a high and stabie level of employ
ment af ter the war" 4). Het was deze zelfde regering, die in datzelfde jaar 
1944 het bekende Beveridge Report on Social Insurance and allied ser
vices 5) aanvaardde. Krachtens de in dit rapport ontwikkelde voorstellen 
ging de staat garanderen een nationale gezondheidszorg, een werkloos
heidsuitkering, een uitkering ingeval van ziekte, een uitkering bij beval
ling, een ouderdomspensioen, een weduwen- en wezenpensioen, een uit
kering bij overlijden. En dat niet alleen aan werknemers, maar aan ieder
een, ongeacht zijn maatschappelijke positie. Voorzover met dit alles nog 
niet .bereikt werd, dat "all are assured of adequate help in case of need, 
whether the need is due to illness, old-age, unemployment or any other 
cause" 6), was er dan nog de National Assistance om de resterende nood 
op te vangen. Bij dit alles gevoegd de garantie van een hoog en stabiel 
niveau van werkgelegenheid, en het gebouw van de sociale zekerheid staat 
onder de kap. 

Ik mag niet nalaten er terloops uw aandacht op te vestigen, dat de 
zo pas geschetste weg in 1944 werd ingeslagen, niet door een Labour
regering, maar door een Coalitie-regering, waarin conservatieven, socialis
ten en liberalen met elkaar samenwerkten. 

Ik hoop er met het voorgaande in te zijn geslaagd het begrip "wel
vaartsstaat" voor u, zoal niet een scherp omlijnde inhoud, dan toch wel 
een voldoende "gezicht" te hebben gegeven om nu nog een ogenblik stil te 
staan bij de vraag hoe de idee van de welvaartsstaat dient te worden ge
waardeerd. 
. Historisch gezien is Banning's opmerking, dat, waar de staat in het 
economisch leven heeft ingegrepen, dat - ik zou zeggen: veelal - is ge
beurd, omdat een zo evidente, zedelijke nood aanwezig was, dat de staat 
het móést doen, niet onjuist. Carr vat de ontwikkeling heel kernachtig 

2) Garandeert een minimum-bestaanspeil. 
'3) De gemeenschap heeft een plicht, aan al haar leden een behoorlijke levens

standaard te verzekeren ... en dat ... de gemeenschap een plicht heeft, te zorgen voor 
nuttig en produktief werk in overeenstemming met de capaciteiten van hen, die dat 
moeten verrichten. 

4) Zij als één van hun voornaamste doeleinden en verantwoordelijkheden aanvaarden 
het handhaven van een hoog en stabiel werkgelegenheidspeil na de oorlog ... 

5) Rapport-Beveridge over sociale verzekering en daarmede verwante diensten. 
6) Allen zijn verzekerd van voldoende hulp in behoeftige omstandigheden, hetzij dat 

deze zijn te wijten aan ziekte, ouderdom, werkloosheid dan wel aan enige andere oor
zaak. 
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samen in de woorden: "From economie whip to welfare state" 7). 
Er is een tijd geweest - die van de klassieke liberalen - waarin over

heidsingrijpen in het economisch leven principieel werd verworpen. Men 
dacht zich het economisch evenwicht als te ontstaan uit de vrije mede
dinging tussen de individuele economische subjecten. De staat diende zich 
angstvallig te onthouden van een rechtstreekse bemoeiing met het markt
mechanisme. Alleen op deze wijze zou het algemeen welzijn het best wor
den gediend. Welvaart werd gezien als de natuurlijke beloning voor ijver 
en bekwaamheid; armoede als de natuurlijke straf voor luiheid en onbe
kwaamheid. In de dreiging van deze natuurlijke straf lag een krachtige 
prikkel voor optimale economische activiteit. 

Reeds spoedig kwam deze abstracte visie in botsing met de werkelijkheid 
van het economisch leven. Het duurde niet lang of de economische sub
jecten begonnen onderlinge mededinging op gelijke voorwaarden voor het 
algemeen welzijn te vervangen door een samenwerking, die was gericht 
op het uitsluitend voordeel van de deelnemers aan de samenwerking. "The 
nightmare of competition has been replaced by the dream of monopoly" 8). 
De mededingingsregelingen, de economische machtsposities, kwamen tot 
ontwikkeling en hoe verder dit proces voortschreed des te onhoudbaarder 
werd de opvatting van de nachtwakersstaat. Armoede was niet meer in 
de eerste plaats een straf op de luiheid en de onbekwaamheid, maar op 
relatieve onmacht. 

De staat moest gaan ingrijpen om het zwakke te beschermen. Is het 
ook in de opvatting van de staat als publieke rechtsgemeenschap niet een 
duidelijke roeping van de staat het schild op te heffen over het zwakke 
en vertrapte? Hier begint de mede-verantwoordelijkheid van de staat voor 
de welvaart van het volk. De sociale verzekering voor werknemers deed 
haar intrede, waarbij de staat aan het bedrijfsleven een reeks verplichtingen 
oplegde, waaraan het bij de uitvoering van zijn taak moest voldoen. Kinder
arbeid werd verboden. De maximum-arbeidstijd voor volwassenen werd 
bij de wet bepaald. De rechtsfiguur van de collectieve arbeidsovereenkomst 
werd erkend. De mogelijkheid tot het algemeen verbindend en onverbin
dend verklaren van c.a.o.'s werd geopend. Evenzo die tot het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten. 
Ten dele aan dit alles voorafgaande, ten dele in samenhang met dit alles, 
ontwikkelde het economische zwakke zich tot een zelfstandige macht in 
vakbeweging, coöperatieve verenigingen en standsorganisaties. "The indi
vidual enterpriser hiring and firing individual workers was replaced 
by the big concern negotiating collective labour contracts with a big trade 
union" 9). 

Wat is het kenmerkende in de positie van de staat hierbij? Naar mijn 
mening dit, dat de staat niet schroomde, indien nodig, verplichtingen op 
te leggen, maar zelf als staat geen verplichtingen aanvaardde. Het was 
"Gij zult" en "Gij zult niet". Het was niet: "Ik, staat, garandeer". De 
staat sloot zoveel mogelijk aan bij hetgeen aan maatschappelijke ontwik-

7) Van economische zweep tot welvaartsstaat. 
8) De nachtmerrie van de concurrentie is vervangen door de droom van het 

monopolie. 
9) De individuele ondernemer, die de individuele arbeider huurde en voortjoeg, heeft 

plaats gemaakt voor het grote concern dat met een grote vakbond onderhandelt over 
collectieve arbeidsovereenkomsten. 
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kelingen voorhanden was, stimuleerde zoveel als doenlijk die maatschappe
lijke ontwikkeling, sanctionneerde met zijn hoge gezag het goede in die 
ontwikkeling, weerstond het kwade daarin en trad vervangend op in ge
vallen, waarin voorzieningen nodig waren, doch de maatschappelijke ont
wikkeling nog onvoldoende tot ontplooiing en rijpheid was gekomen. 

Heb ik de idee van de welvaartsstaat goed begrepen, dan gaat deze een 
principieel andere weg. De verantwoordelijkheid voor de welvaart be
gint daar bij de staat en eindigt bij de staat. Hiertegen nu richt zich mijn 
bezwaar. Mijn bezwaar richt zich niet hiertegen, dat de staat zich: met 
de welvaart van het volk inlaat. Het richt zich evenmin hiertegen, dat de 
staat met het oog daarop verschillende verplichtingen oplegt, de economische 
subjecten bij de uitoefening van hun taak aan bepaalde voorwaarden bindt. 
Mijn bezwaar richt er zich tegen, dat de staat verantwoordelijkheden aan
vaardt, die hij in een ondernemingsgewijze georganiseerde volkshuishou
ding niet dragen kan; garanties geeft, die hij zonder een wezenlijke aan
tasting van die ondernemingsgewijze georganiseerde volkshuishouding niet 
waar kan maken; meer belooft dan hij geeft; in de aantasting van de on
dernemingsgewijze georganiseerde volkshuishouding het maatschappelijk 
organisme vernietigt door uiteindelijk een vacuum te scheppen tussen de 
individuele burger en zichzelf. 

Ondernemingsgewijze georganiseerde volkshuishouding wil zeggen, dat 
de economische zeggenschap niet is gecenntraliseerd in handen van de 
staat, maar is gespreid over de ondernemingen. Daarmee is ook de ver
antwoordelijkheid voor de afloop van het economisch proces gespreid en 
niet bij de staat gebundeld. Het is een anomalie te menen, dat men de 
verantwoordelijkheid voor de welvaart kan leggen bij de ondernemingen en 
tegelijk de staat, die welvaart kan doen garanderen, zo er in een open 
volkshuishouding als bv. de Nederlandse al ooit van welvaartsgarantie 
sprake kan zijn. Men dient nadrukkelijk te onderscheiden tussen een staat, 
die volledige werkgelegenheid zoekt te bevorderen, een behoorlijk levens
peil voor het volk helpt tot stand brengen, ook voor degenen die buiten 
hun schuld niet meer of nog niet aan het economisch proces kunnen 
deelnemen en een staat, die volledige werkgelegenheid en een passend 
levenspeil garandeert. De eerste aanvaard ik van harte: de laatste wijs ik 
af als onwaarachtig en levensgevaarlijk. Hoe onwaarachtig het is, zien 
wij in Engeland. Ook Engeland is een open volkshuishouding. Het is in 
belangrijke mate afhankelijk van import en export en daarmee van de 
wereldconjunctuur en van politieke ontwikkelingen in de wereld. Als 
N asser het Suez-kanaal sluit en daarmee de oliekraan dicht draait, heeft 
Engeland - en Engeland niet alleen - moeilijkheden met zijn energie
voorziening en kan het zijn garanties t.a.v. een hoog en stabiel peil van 
werkgelegenheid niet effectueren. Indien de Engelse ondernemingen er 
niet in slagen hun kostenpeil voldoende laag te houden, wordt de Engelse 
exportpositie - en ook dat geldt weer niet alleen voor Engeland - be
dreigd en wordt het plechtstatige White Paper inzake het "high and stabie 
level of employment" 10) een waardeloos vod papier. 

Indien Engeland een volledige nationale gezondheidszorg garandeert en 
met het oog daarop de ziekenhuizen nationaliseert en de artsen tot staats-

10) Hoog en stabiel werkgelegenheidspeil. 
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ambtenaren maakt, maar er zijn niet voldoende Engelsen, die het ambt van 
arts ambiëren en niet voldoende meisjes tot wie de roeping tot het -ver
pleegstersambt doordringt, dan zet de gegarandeerde gezondheidszorg zich 
om in ellenlange wachtlijsten voor de ziekenhuizen en in uitpuilende wacht
kamers bij de dokters. Dringt dan de idee van de arbeidsdienstplicht zich 
niet als vanzelf op? Càrr windt er dan ook geen doekjes om en gewaagt 
openlijk, na te hebben gesproken van de plicht om een behoorlijke levens
standaard en werkgelegenheid te waarborgen, van "Society has both an 
obligation and a right to see that they perform that work" 11). En hij ver
volgt: "My inclination is to believe that the nationalization of the major 
part of industry would be a necessary condition of the transition _ from 
purely economie incentives to incentives which include a sense of social 
obligation on the part of the worker" 12). En hij besluit met "But while this 
may be a condition precedent of the solution of our problem, it does not 
by itself provide a solution" 13). 

Hobman, een andere bewonderaar van de welvaartsstaat, ziet het niet 
anders. Hij zegt: "In order to keep industry going at full pressure it may 
ultimately become necessary to have direction of labour" 14). 

En hier blijft het niet bij. Ook in de welvaartsstaat ontkomt men niet 
aan de noodzaak tot kapitaalvorming. Dat wil zeggen, _ dat er voldoende 
prikkels tot sparen moeten zijn. En als die er niet zijn? Welnu, discussiëren 
wij in Nederland - reeds lang voordat de welvaartsstaat in zijn com
plete vorm is gerealiseerd - niet al over het blokkeren van een deel van 
de huurverhoging en over het blokkeren van eigenaarslasten in de land
bouw? Van "ultimately" gesproken! 

Ik sprak van onwaarachtig èn levensgevaarlijk, omdat de welvaartsstaat 
àf zijn plechtig gegeven garanties niet kan honoreren àf principieel een 
einde moet maken aan de ondernemingsgewijze georganiseerde volkshuis
houding met haar vrijheid van arbeid en haar vrijheid van inkomensbe
steding. 

Het planboek van de P. v. d. A. voor de vestiging van de Nederlandse 
welvaartsstaat laat ons trouwens evenmin in het onzekere. Het vraagt geen 
totale nationalisatie van de produktie-middelen; het beperkt zich tot basis
industrieën, het verkeerswezen, het bankwezen en het verzekeringswezen. 
Voor het overige behelpt het zich met een produktiewet en een investe
ringswet. Waartoe deze "Weg naar vrijheid" leidt, noodzakelijk leiden 
móét, heeft prof. Zijlstra in zijn voortreffelijke E.B.S.-artikelen duidelijk 
in het licht gesteld. 

Hobman sprak van een compromis tussen communisme en individu
alisme. In dit compromis vindt men elementen van beide terug. Volledige 
verzorging van staatswege verdraagt zich niet met al te veel individuele 
vrijheid; volledige individuele vrijheid is niet houdbaar, indien men een 

11) De gemeenschap heeft zowel de plicht als het recht, erop toe te zien, dat men 
die taak vervult. 

12) Ik ben geneigd te geloven, dat de nationalisatie van de meeste industrieën een 
noodzakelijke voorwaarde zou zijn- voor de overgang van zuiver economische prikkels 
naar prikkels, welke een besef van sociale verplichtingen van de zijde van de arbeider 
in zich dragen. 

'13) Maar al-moge dit een eerste voorwaarde zijn voor de oplossing van ons pro
bleem, zij geeft op zichzelf géén oplossing. 

14) Teneinde het bedrijfsleven op volle toeren te houden, zal het tenslotte nood
zakelijk worden, een zeker dirigisme ten aanzien van de arbeid in te voeren. 

I 
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volledige verzorging begeert. Wij doen er goed aan ons te realiseren, dat 
de werking van de welvaartsstaat tendenties oproept, die van het compro
mis afdringen. De zekerheid van het teloorgaan van de vrijheid van de 
enkeling lijkt mij daarbij groter dan die omtrent de begeerde verzorging. 

Ik heb u niet gesproken van een aantal minder aantrekkelijke bege
leidingsverschijnselen op de weg naar de welvaartsstaat. Zij zijn er niet 
minder reëel om. Ik denk aan het ervaringsfeit, dat indien de staat zich 
in laatste, instantie verantwoordelijk stelt voor de welvaart, dat er dan 
krachten ontstaan, die diezelfde staat in eerste aanleg verantwoordelijk 
stellen. Indien de staat in laatste aanleg de verantwoordelijkheid voor de 
loonvorming aanvaardt bv., dan ontstaat er bij de arbeiders een nauwelijks 
te bedwingen neiging om die staat uitsluitend verantwoordelijk te stellen. 
Een in de Staatscourant gepubliceerde loonsverhoging in de ene bedrijfs
tak provoceert een overeenkomstige verhoging in een andere bedrijfstak, 
ook als die de draagkracht van die bedrijfstak te boven gaat. De nooit
falende vertogen over de achterstand in beloning, doen hun werk met ver
nietigende trefzekerheid. Het verschijnsel beperkt zich niet tot de arbei
ders. Hele volksgroepen - denk aan de landbouw en de middenstand -
werpen er zich op. 

In de politiek krijgt door dit alles het sociaal-economische gezichtspunt 
een overwegende, een té overwegende plaats. De zuiverheid in posities 
van politieke partijen wordt erdoor belaagd. 

Men pleegt zich nogal eens het hoofd te breken over de vraag naar de 
verhouding van welvaartsstaat en democratie. Men benadert dan het pro
bleem in deze zin, dat men er zich rekenschap van traoht te geven of de 
werking van de welvaartsstaat in haar consequenties niet tot een aftakeling 
van de democratie moet leiden. Ik geloof, dat er aanleiding bestaat het 
probleem ook eens in omgekeerde zin te benaderen en zich af te vragen, 
waartoe men met een onbelemmerde werking van de democratie in de wel
vaartsstaat meent uit te komen. 

Intussen zijn wij niet klaar met ons kritisch op te stellen tegenover de 
gedachte van de welvaartsstaat. Als wij de absolute verantwoordelijkheid 
van de staat voor de welvaart van het volk betwisten, dan dient daarmee 
gepaard te gaan de bereidheid, dat wij in het economisch leven met die 
verantwoordelijkheid voor de welvaart ernst maken. Met het oog daarop 
zullen wij onze maatschappij ook voldoende moeten bewerktuigen. De 
strijd om de vraag wie de verantwoordelijkheid voor de welvaart behoort 
te dragen, mag niet tot gevolg hebben, dat de welvaart uitblijft of zich 
ophoopt bij enkelen. Wij zullen ons inderdaad het welzijn van de brede 
massa van ons volk hebben aan te trekken. Het terugwijzen van de staat 
binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheden en mogelijkheden, impli
ceert het aanvaarden van een hoge, morele plicht. De plicht om zich niet 
uitsluitend te richten op zichzelf, maar zich op evangelische wijze te be
kommeren om de ander. 

Met name u, studenten van de Vrije Universiteit, wacht straks in dit op
.zicht geen luilekkerland. 

* 
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PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

In de laatste maanden hebben enkele landen de aandacht getrokken door 
de uitslag van verkiezingen, die er zijn gehouden. 

In de eerste plaats was dat Denemarken. Voor de tweede wereldoorlog 
was Denemarken een oord van vrede en vooruitgang. Voor het onderwijs 
werden grote sommen uitgetrokken. De sociale voorzieningen waren beter 
dan in veel aooere landen. Voor de wetenschap en de kunst werd veel geld 
beschikbaar gesteld. Maar Denemarken vergat, dat het zijn beschaving 
desnoods had te verdedigen. Vandaar de roemloze overgave in 1940 bij 
de Duitse invasie. Gelukkig hebben toen enkele verzetsgroepen in steeds 
groter verband het hart van Denemarken gered. 

De staatsregeling dateert van 1849 en is sindsdien herhaaldelijk herzien. 
In 1915 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. De koning oefent de uit
voerende macht uit en hij handelt door middel van een kabinet, dat ver
antwoordelijk is aan de volksvertegenwoordiging. Sinds 1953 bestaat deze 
uit slechts één kamer, waarvan de leden worden aangewezen bij algemeen 
kiesrecht. Veertig zetels worden verdeeld over de partijen, welke niet vol
doende stemmen hebben verkregen. Dit geschiedt volgens een ingewik
kelde methode. Maar daarbij zit het streven voor, enerzijds het parlement 
niet al te zeer te versplinteren, anderzijds toch ook de kleinere stromingen 
enige invloed toe te kennen. 

De strijd ging voornamelijk tussen de socialisten, de gematigde liberalen, 
de conservatieven, de radicalen en de communisten. Hun programma's kan 
men wel veronderstellen. Tegenover die allen stond Henry George. Deze 
zag in de grondeigendom van particulieren de bron van alle maatschap
pelijke ellende. Hij wilde dus alle grondeigendom zonder schadeloosstelling 
aan de staat brengen. De partij staat dan ook slechts één belasting voor, 
namelijk de grondbelasting. In het agrarische Denemarken heeft deze partij 
zelfs zes zetels weten te bemachtigen. 

Denemarken heeft geruime tijd een regering gehad, die niet meer dan 
een minderheid achter zich had, waarbij nu eens de socialisten, dan weer 
de gematigde liberalen de leiding hadden. Bij de verkiezingen gingen de 
socialisten enkele zeters achteruit. Hun aantal was toen ongeveer even 
groot als dat van de gematigd liberalen en de conservatieven samen. Geen 
van beide groepen heeft echter een meerderheid en een onderhavige coalitie 
willen zij ook geen van beide. De radicalen en de conservatieven zouden 
elk van beide aan een meerderheid kunnen helpen. Na enige moeilijkheden 
hebben tenslotte de socialisten en de aanhangers van de theorie van Henry 
George een ministerie in het leven kunnen roepen. De taak van dat kabinet 
zal zeer moeilijk zijn. Men staat voor financiële moeilijkheden. Men heeft 
grote geschillen over de kosten van de defensie en over de verhouding tot 
Rusland en de Noordatlantische verdragsorganisatie. 

.._._-W;'i~ 

Met Italië, waar ook een kabinetscrisis uitbrak, is Nederland econo
misch verbonden en bij de totstandkoming van de West-Europese Unie 
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zal er nog inniger band zijn. Daarom kunnen politieke crises in dat land 
ook invloed hebben op ons land. 

Als republiek gaat het nog moeilijker, omdat het Italiaanse volk nog niet 
rijp is voor een regering in democratische geest. 

De grootste partij is de christen-democratische partij, die doelbewust een 
christelijke staatkunde nastreeft met een zeer progressief karakter. Blijk
baar wil men zo de arbeiders van het socialisme en het communisme af
houden. De kracht van de partij wordt niet versterkt door de sterke ver
schillen tussen de linker en de rechter vleugel. 

Dit verschijnsel is nog ernstiger aanwezig bij de socialisten, die zelfs 
over twee partijen zijn verdeeld. Deze situatie is ontstaan door een ver
binding met de communisten, waarmede de rechter vleugel der socialisten 
zich niet kon verenigen. Er zijn nu sinds de destalinisatie der communisti
sche partij, herhaaldelijk pogingen gedaan, de breuk tussen de socialisten 
weer te helen. Tot dusver echter tevergeefs. Daardoor zijn de communisten 
nog altijd de sterkste tegenstanders van de christen-democraten. 

De staatkundige moeilijkheden worden nog vergroot, doordat er weer 
fascistische groepen aan het groeien zijn. Ook heeft men nog altijd vrij 
sterke monarchale stromingen. 

Onder de leiding van christen-democraten wist Italië zijn buitenlandse 
positie te versterken. Met de binnenlandse problemen ging het minder 
voorspoedig. Er waren telkens stakingen. De vreemdste was die van de 
onderwijzers en leraren. Over allerlei binnenlandse vraagstukken ontstond 
de cr-Ïsis. De president, die zelf tot de linkervleugel van de christen-demo
craten behoort, gaf aan een nog al links getint democraat Zoli opdracht 
tot de vorming van een minderheidskabinet. Na enige moeite slaagde hij. 
Zijn ministerie kon het echter slechts enkele weken uithouden, omdat hij 
bij zijn voorstellen telkens een meerderheid moest vormen door de steun 
van verwante groepen. Voor zijn sociale politiek rekende hij op de steun 
van linkse groepen als een gedeelte van de socialisten. Voor zijn belasting
voorstellen hoopte hij medewerking te verkrijgen van meer rechtse partijen. 
Deze staatkunde van de "balance" is echter niet gelukt. Want de minister
president kwam tenslotte in een positie, waarin hij de meerderheid slechts 
kon houden met steun van enkele fascisten. En dat was van de links ge
tinte christen-democraat niet te verwachten. Vandaar dat hij het ontslag 
van zijn kabinet indiende. De dagen van Zoli als kabinetsleider waren 
geteld. 

Voor de oplossing is het van belang, hoe de verhouding van Italië tot de 
andere landen van de West-Europese Unie wordt. Indien het volk voort
zetting wenst van de tot dusver gevoerde politiek van samenwerking in 
westers verband, is er geen groot gevaar van heerschappij van het com
munisme. Maar indien daartegen verzet ontstaat, komt de baan open voor 
communistische en half-communistische strevingen en kan Italië met zijn 
achterlijke bevolkingsgroepen een belangrijke schakel vormen in de uit
breiding van de invloed van Moskou. 

Deze uitbreiding zou aan Moskou overigens op het ogenblik zeer te 
stade komen. Na het drama in Hongarije werd het terstond duidelijk, dat 
de huidige leiders zulk een optreden niet hadden gewild. Zij hadden doel
bewust een aantal maanden de politiek van de glimlach toegepast, omdat 
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zij zeer goed zagen, dat zij door uitgebreider contact met het westen veel 
meer voordelen konden krijgen, dan wanneer zij als uitgeworpenen van 
de beschaving werden beschouwd. Slechts voor de militaire noodzaak, zoals 
Zjoekof die zag, hebben zij hun toestemming gegeven. 

Nu midden-Europa weer als ring gesloten is, komt men dus weer terug 
op de politiek van vriendelijkheid. Men gaat weer op reis. Finland kon zich 
tegen het opgedrongen bezoek al zeer weinig verzetten. Misschien is dat ook 
wel het beste. Tweemaal is het in de laatste kwarteeuw gebleken, hoe· het 
reddeloos ligt ten opzichte van Russische agressie. Bovendien heeft bij de 
houding van Rusland reeds in de dagen van Stalin het defensieve element 
geprevaleerd. Finland mocht geen basis worden voor een aanval op Rus
land. Vandaar dat Rusland van Finland afstand had gevraagd van die 
strategische gronden, welke een invasie zouden vergemakkelijken. Vandaar 
dat er misschien iets te bereiken is. Als Rusland tenminste zekerheid heeft, 
dat van deze zijde geen gevaar is te duchten, is het wellicht genegen de 
grenzen weer wat in oostelijke richting op te schuiven. Vandaar dat er 
voor Finland minder gevaar te duchten is voor inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden dan bijvoorbeeld in Polen en Hongarije. 

Achter Finland ligt strategisch in de eerste plaats Noorwegen. De 
Noorse havens zouden een schitterende basis vormen voor een aanval op 
Rusland. Nu het begrip afstand zo veel minder een rol speelt als vroeger, 
zouden er betrekkelijk gemakkelijk invasiepogingen langs de noordelijke 
weg kunnen worden gedaan. Voor de Noord-Atlantische verdedigings
organisatie was het dus zeer belangrijk, dat Noorwegen onmiddellijk toe
trad. En bijna even belangrijk was het, dat Ijsland bereid was mede te 
werken door het beschikbaar stellen van luchtbases. Na de jongste ver
kiezingen, die in linkse zin uitvielen, dreigde die bereidheid te vervallen. 
Evenwel is Ijsland toch nog voor de druk uit Washington bezweken, al 
gaat het minder van harte als voor de verkiezingen. Maar bij Noorwegen 
is er geen sprake van mindere bereidwilligheid mede te werken, omdat het 
Noorse volk te sterk met het denken van het westen is verbonden. 

Daarom verwekte het zulk een ergernis, dat een invloedrijke Amerikaanse 
senator het voorstel deed Noorwegen los te maken uit het verband van de 
Noord-Atlantische verdragsorganisatie in ruil voor de terugtrekking van 
de Russische troepen uit Hongarije. Noorwegen is geen satelliet van 
Washington was het onmiddellijke Noorse bescheid. Dit voorstel was een 
typisch voorbeeld van het gebrek aan inzicht in de bestaande verhoudingen, 
dat zo vaak bij de Amerikaanse politici zichtbaar is. Een zelfbewust volk 
als het Noorse laat niet met zich spelen. Zijn toetreding was niet het 
gevolg van een rekensommetje. Het Noorse volk gevoelde door banden 
van cultuur zich aan het westen verbonden en als gevolg daarvan was het 
toegetreden. Bovendien was dit voorstel een volkomen onwerkelijk voor
stel. Zou Rusland, dat zich de haat van de gehele beschaafde wereld 
op de hals heeft gehaald door zijn moordaanslag op het Hongaarse volk, 
bereid zijn, zijn strategische voordelen, die het zo moeizaam veroverd 
heeft, op te geven in ruil voor neutraliteit, die overigens nog maar zeer 
dubieus zou blijken te zijn? Het is ondenkbaar. 

In groter verband waren deze voorstellen nog meer onwerkelijk, zelfs 
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gevaarlijk. Men weet, dat er voor de aanval in het algemeen twee mogelijk
heden bestaan. Men kan een doorbraak van het vijandelijke front ergens 
forceren. Men kan ook de uiterste vleugels omtrekken. Tijdens de koude 
óorlog om Berlijn dreigde het gevaar, dat de Russen de eerste methode 
zouden toepassen. Toen dat te gevaarlijk bleek, ging men zich op de tweede 
methode toeleggen. Dat werd te meer nodig, toen de Russen duidelijk in
zagen, dat hun aanvoerwegen gevaar liepen door de onrust onder de satel
lietstaten. 

De Britten zagen dit zeer goed in en begrepen dus, dat de Suezcrisis 
in wezen een poging van de Russen was, om de oostelijke vleugel om 
te trekken. Wanneer immers het Midden-Oosten onder communistische 
invloed stond, kon men via Egypte aan de zuidzijde van het Navofront 
komen. Te laat hebben de Amerikanen dit ingezien. Nu pogen zij met hun 
Eisenhowerdoctrine die vleugel weer wat te versterken. Maar door de 
verzwakking van de Engelse positie in het Midden-Oosten is ook het 
Bagdadpact in betekenis verminderd. 

De Russen hebben hier dus een behoorlijke aanval weten door te zetten, 
zonder dat het hun een man gekost heeft. 

Nu houdt die Amerikaanse senator de Russen als vet kluifje de neutra
liteit van Noorwegen voor. Kan het beter? Is deze vleugel verzwakt, wat 
nog gevaarlijker is, nu ook de positie van IJsland minder stevig is ge-. 
worden, dan is Zweden onhoudbaar en krijgen de Russen de gemakkelijke 
gelegenheid, dwars door Scandinavië heen Narvik te gaan gebruiken. 

Maar de Amerikanen gaan nog verder. In een hunner bladen werd in 
alle ernst de mogelijkheid geopend, Engeland niet meer te beschouwen 
als bondgenoot no. 1, maar de Duitse bondsrepubliek. Daar werkt men 
hard. Daar zitten de potentiële legercorpsen, die de Russen kunnen ver
slaan. Engeland wil zijn macht op het Europese continent verminderen. 
Welnu, dan moeten Duitse troepen die maar aanvullen. 

Deze conclusie is te eenvoudig om waar te zijn. Immers het grootste ge
vaar der Russen dreigt op de vleugels. Daar kan Engeland met zijn be
weeglijke maritieme defensie en zijn hoog-ontwikkelde luchtmacht uit
stekend werk doen. Daar kan Duitsland niets verrichten. 

Maar het kwaad is overigens al geschied. In Noorwegen is men heftig 
verontwaardigd. De betrouwbaarheid van de Verenigde Staten als bond
genoot is aangetast. En Engeland ziet achter de politiek van Washington 
der laatste maanden één lijn, het streven naar verzwakking van zijn econo
mische concurrent, Engeland. 

Daarom beschouwt het eveneens met argusogen de voortgang van de ont
wapeningsconferentie. Gaat Amerika in zijn lofwaardig pogen de bewape
ningswedloop te verzwakken niet te ver? Prettig is dat alles niet. Maar het 
wijst in de richting van de noodzaak vooral de eigen krachten te ontwik
kelen en niet te gemakkelijk zich over te geven aan de illusie, dat Amerika 
wel bereid zal zijn de vijand buiten de deur te houden. 

* 
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DR. W. ALBEDA, De rol van de vakbeweging in de moderne 
maatschappij. Uitgave Edecea, Hoorn, 1957. 

Dit aan de Vrije Universiteit verdedigde proefschrift zouden wij als 
volgt kunnen samenvatten. Ondanks de "organizational revolution", die 
in zekere zin de moderne tijd kenmerkt, ondanks de geweldige groei der 
werknemersvakverenigingen, voelt de arbeider zich achteruitgesteld ; hij 
is nog niet volledig geëmancipeerd. Daartoe is een verdere hervorming der 
maatschappij nodig. Protestanten uit vele landen hebben getracht, de be
ginselen op te sporen welke tot die hervorming moeten leiden. Tussen 
hen bestaat tot op zekere hoogte een merkwaardige overeenstemming: geen 
onbeperkt kapitalisme, geen totalitaire staat, noodzaak van vele machts
centra, arbeid is geen waar, de eigendom is beperkt, verwerping van de 
klassenstrijd, geen christelijke "heilsstaat". Dit is grotendeels negatief ge
formuleerd; we zouden er nog een negatief punt aan kunnen toevoegen: 
bestrijding van te grote sociale tegenstellingen, en misschien ook: verzet 
tegen de verheerlijking van de macht, waartegenover als positief punt staat: 
nadruk leggen op de rechtsgedachte. Als ander positief punt wordt genoemd 
de verhoging van de levensstandaard, ook door internationale bijstand. 
Het is een respectabele lijst, al staat daar tegenover, dat er op belang
rijke punten verschil van mening overblijft: over de mate van sociale 
zekerheid, over de al of niet planning op macro-economische schaal, over 
de particuliere eigendom van productiemiddelen, over arbeidsloos inkomen. 
Is een probleem op zichzelf reeds gevaarlijk, het christelijk programma 
stelt ons voor vele onzekerheden, al moet men dit ook weer niet te donker 
inzien, want het terrein waarop vrij algemene overeenstemming bestaat, 
dient niet te worden onderschat. 

Vervolgens wordt de taak van de vakvereniging geschetst, waarbij wordt 
voorop gesteld het leiding geven aan de maatschappelijke ontwikkeling, 
welke leiding in toenemende mate geschiedt via organen, die door de 
overheid worden erkend en met publieke macht bekleed. Zo komen wij 
vanzelf tot het vraagstuk van de verhouding tussen vakbeweging en poli
tiek. Dit onderwerp wordt besproken in par. 4 van hoofdstuk Il, maar 
eigenlijk niet minder in hoofdstuk lIl, dat handelt over de vakbeweging 
als bouwsteen van het maatschappelijk leven. Wanneer men het heeft over 
syndicalisme, corporatisme etc., dan is steeds weer de positie van de over
heid tegenover de vakbeweging aan de orde, en is het maatschappelijk 
vraagstuk tevens een politiek vraagstuk geworden. Het syndicalisme wil 
aan de georganiseerde arbeid de leiding geven en daardoor de staat min 
of meer overbodig maken. Daartegenover komt het corporatisme praktisch 
neer op een overbodig maken van de vakvereniging via door de staat 
overheerste corporaties. In het democratisch socialisme speelt enerzijds de 
begeerte om de vrijheid en macht der organisaties te handhaven en ander
zijds het wantrouwen tegenover alle macht buiten de staat. Het com
munisme maakt de vakverenigingen tot een staatsorgaan. 

Het is moeilijk aan te geven, hoe in Nederland de verhouding is tussen 
de vakverenigingen· en de politiek. Een merkwaardig detail troffen we 
aan in een noot (pag. 75), die wij de lezer niet willen onthouden: 
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"Gedurende een in november 1956 georganiseerde internationale 
vakbondsconferentie te Den Haag werd op interessante wijze ge
illustreerd dat men in vele landen niet inzag, dat er een probleem kan 
liggen in de eenzijdige band tussen een bepaalde partij en de vak
beweging. Men zag voor het bereiken van de doeleinden van de vak
beweging twee wegen, nl. de directe (de onderhandelingen met de 
werkgevers) en de indirecte (de beïnvloeding van de economische, 
fiscale en sociale politiek der regering). Voor de tweede groep van 
werkzaamheden was politieke macht onontbeerlijk. De heer drs. Boers
ma, die het C.N.V. op deze conferentie vertegenwoordigde, bracht 
naar voren, dat het eenzijdig door de vakbeweging opleggen van haar 
wil aan een politieke partij een gevaar in zou kunnen houden voor de 
democratie. Het bleek onmogelijk te zijn om bij de vakbondleiders uit 
landen, waar de christelijke vakbeweging niet bestaat, begrip te vin
den voor dit standpunt. Het bestaan van een politieke partij die de 
vakbeweging in het parlement vertegenwoordigt, was voor hen blijk
baar een axioma, waaraan niet te tomen was." 

Terecht merkt Albeda op, dat het hoofdbezwaar tegen een eenzijdige 
band tussen vakorganisatie en politieke partij ligt aan de kant van de poli
tieke partij, nI. dat deze haar contact te eenzijdig zoekt met één groepering. 
Vóór de ontwikkeling van zaken in Nederland, met name de in navolging 
van prof. De Jong sinds 1951 geconstateerde toenadering tussen het C.N.V. 
en de christelijke partijen, moeten wij naar het boek zelf verwijzen. 

Interessant zijn ook Albeda's beschouwingen over de politieke betekenis 
van de schakering der vakbeweging naar levensovertuiging. Goetz Briefs 
wijst er op, dat de democratie geen monolithische blokken verdraagt en dat 
de democratie slechts leeft bij de gratie van een sterke spreiding van de 
machtscentra in de maatschappij. Er bestaat een reëel gevaar dat het land 
politiek zal worden verdeeld (de schrijver gebruikt het lelijke woord "opge
deeld") tussen agrariërs, zelfstandigen en arbeiders. 

V oor de politieke discussie is van niet minder belang het hoofdstuk, dat 
handelt over de Nederlandse vakbeweging in het kader van de p. b. o. 
Schrijver signaleert rooms-katholieke en socialistische opvattingen, hij legt 
de nadruk op het eigen karakter van de publieke organen en illustreert dat 
met het amendement De Gaay Fortman : de vrije organisatie is geen kies
vereniging, maar een "constructieve draagster" van het publiek orgaan. 
Daarom kan ook de band tussen het bestuur van het bedrijfschap en de 
vrije organisatie een andere zijn dan bv. die tussen de Staten-Generaal 
en de kiesverenigingen der verschillende politieke partijen. 

In het volgende hoofdstuk wordt besproken de verhouding tussen vak
beweging en onderneming. De vakbeweging moet geen vreemde worden 
voor de onderneming. Zij moet de eenheid en het eigen karakter van die 
onderneming erkennen. Daarom moeten de grenzen tussen de taken van 
de ondernemingsraad en die van de vakvereniging duidelijk worden afge
bakend. 

Wij zijn genaderd tot blz. 163. Allicht ontstaat ook bij de lezer dezer 
recensie de mening, dat hiermede voldoende onderwerpen zijn aangesneden 
om een dissertatie te vullen. Niettemin heeft de schrijver nog twee hoofd
stukken laten volgen over de loonvorming. In een slothoofdstuk zegt hij iets 
over de automation. 
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Duidelijk blijkt uit deze opsomming het hoofdbezwaar, dat tegen dit 
proefschrift kan worden ingebracht, nl. het gebrek aan compositie. We mis
sen een overzichtelijk geheel. Dat de stof uitgebreid is en dat daardoor 
niet ieder onderwerp diepgaand kon worden bekeken, is de schrijver niet 
te verwijten. De verdienste van dit werk is de prachtige verzameling van 
de meest recente gegevens omtrent vakverenigingsproblemen in de moderne 
tijd. De literatuurlijst doet ons blozen over wat wij nog niet hebben gelezen. 
Wie dit boek heeft doorgewerkt, is "bij", hij weet, wat er op dit gebied aan 
de orde is. Maar dit boek is niet, wat het begin van de Engelse summary 
belooft: proeve van formulering ener theorie der vakbeweging van christe
lijk standpunt. Dat kan niet zonder een strenge compositie. Ook bij de 
uitwerking der details zou hier en daar een scherpere precisering nodig zijn 
geweest. Ik moge dit verduidelijken door in te gaan op één probleem, dat 
door de schrijver wordt behandeld, nl. dat van de staking. 

Dit punt heeft rechtstreeks te maken met de principiële grondslagen der 
vakbeweging, met de vraag van de verhouding tussen macht en recht, tussen 
vakvereniging en onderneming, bedrijfstak, maatschappij en overheid. De 
schrijver noemt op pag. 34 als taak der vakbeweging: de bescherming van 
de werknemer tegen eenzijdig machtsoptreden. Dit is niet scherp geformu
leerd. De werknemer behoeft niet beschermd te worden tegen een gerecht
voordigd en juist eenzijdig machtsoptreden, zoals dat bv. in het hiërarchisch 
bestel van een onderneming iedere dag voorkomt. De schrijver bedoelt: be
scherming tegen misbruik van macht, misbruik van een eenzijdige machts
positie. Hieruit mag geconcludeerd worden, dat de schrijver ook is tegen 
misbruik van een eenzijdige machtspositie der vakvereniging, maar noch 
in de vraagstelling noch in de uitwerking worden we op heldere wijze met 
dit probleem geconfronteerd. Op pag. 60 schrijft Albeda: "Staking heeft 
slechts zin, wanneer het noodzakelijk is om ter bereiking van een bepaald 
doel, de ander (de werkgever) te dwingen om te doen of na te laten wat de 
vakbeweging wenst. Indien er een rechtsweg bestaat, waarlangs dit doel 
kan worden bereikt, is machtsoptreden afkeurenswaardig. Slechts waar deze 
weg niet, of nog niet is geschapen, is de staking een geoorloofd strijd
middel". Albeda is dus tegen staking, indien men de werkgever op andere 
wijze kan dwingen tot wat de vakbeweging wenst. Hij ziet over het hoofd, 
dat in deze formulering elk eenzijdig machtsoptreden is gerechtvaardigd, 
Het is immers vanzelfsprekend, dat men geen oorlog begint als men zijn 
zin kan krijgen zonder oorlog. De kwestie ligt echter anders: het gaat er 
om, wat moet geschieden indien de wensen der vakvereniging naar objec
tieve maatstave.n - welke dit zijn laat ik in dit verband onbesproken -
ongerechtvaardigd zijn en de doorvoering daarvan zou opleveren een mis
bruik .van machtspositie. Moet dat worden geaccepteerd en, zo neen, wat 
dient er dan te gebeuren? Is de vakvereniging bereid, al haar wensen. te 
onderwerpen aan een toetsing door een van haar onafhankelijke instantie? 
Duldt zij, dat haar wensen door een ander worden gekeurd, worden ge
schift? Hier stuit men op een principiële vraag, op welker beantwoording 
de levensbeschouwing een beslissende invloed heeft. Ik vind deze kwestie 
veel juister (en korter) geformuleerd en beantwoord door' Ruppert :"Een 
staking is pas geoorloofd, indien de werkgever ook een (laatste) aanbod 
van onpartijdige rechtspraak heeft afgewezen" 1). 

1) De Nederlandse Vakbeweging, dl. II, pag. 24. 
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Misbruik van machtspositie moet dus worden afgekeurd, ook bij vak
verenigingen. Welke middelen moeten en kunnen worden aangewend om 
dit misbruik tegen te gaan? Eventueel een stakingsverbod? Albeda schrijft: 
"Stakingen kunnen evenmin als oorlogen verboden worden; zij moeten 
overbodig gemaakt worden" (pag. 115) ! Dat lijkt nu wel erg rationeel, maar 
dat is het niet; dit is een groot woord, en het klopt niet met het vooraf
gaand betoog. Immers op pag. 72 citeert de schrijver met instemming 
Kuypers verbodsmaatregelen tegen het staken van ambtenaren en werk
lieden in vitale bedrijven (spoorwegen, gas, e. d.). Hoe kan men zich dan 
tegen een stakingsverbod verklaren? Voor vitale bedrijven maakt de 
schrijver een uitzondering. Dus daar wel een stakingsverbod. Dit schept 
echter weer een lacune; immers, hoe denkt de schrijver het misbruik van 
eenzijdige machtsposities tegen te gaan in niet-vitale bedrijven? Of hebben 
daar die machten vrij spel, althans voorzover anderen dan werknemers 
daardoor worden geschaad? En nu de doelmatigheidsvraag zelve: wordt 
een stakingsverbod niet nageleefd? Wij mogen uit schrijvers stilzwijgen 
ten opzichte van Kuypers verboden aannemen, dat het tegendeel het geval 
is. Onze mening wordt nog versterkt als de schrijver zelf een zorgvuldig 
nageleefd verbod uit de jongste tijd aanhaalt, nI. dat van de President van 
de Rechtbank Rotterdam inzake de N.V. Machinefabriek Hensen 2), waar 
werd gestaakt om de invoering van een ondernemingsraad af te dwingen. 
Men komt van deze kwestie niet af met de opmerking dat staking moet 
overbodig gemaakt worden. Trouwens, hoe maakt men stakingen over
bodig? Door verandering der feitelijke omstandigheden, nI. door integrale 
inwilliging van alle wensen der vakvereniging? Dat kan niet gemeend 
zijn. Of bedoelt men juridische middelen, bv. arbitrage? Als echter een 
bepaalde machtsgroepering zich daaraan niet wenst te onderwerpen, moet 
dan een eventueel misbruik van machtspositie worden geaccepteerd? Zo 
neen, dan komt men tot het opleggen van een verbod; zo ja, dan maakt 
men de machtsstrijd niet overbodig. 

Over het zo belangrijke vraagstuk, wat in de moderne tijd ons christelijk 
beginsel te zeggen heeft over de staking (en uitsluiting) brengt Albeda ons 
geen nieuw licht. Een scherper vraagstellingen nauwkeuriger formulering 
ware gewenst geweest. 

Ook de recensent moet echter waken tegen misbruik van een eenzijdige 
machtspositie. Ik zou het betreuren indien mijn critische opmerkingen aan 
de grote waarde van dit werk voor onze christelijke vakbeweging en onze 
christelijke politiek afbreuk zouden doen, want dit boek verdient in ruime 
kring te worden verspreid. Wij kunnen niet genoeg herhalen, dat Albeda 
ons een voortreffelijke samenvatting heeft geschonken van hetgeen op dit 
terrein aan de orde is. Wij durven zelfs te zeggen dat niemand, die in de 
huidige tijd met de organisatie van het bedrijfsleven te maken heeft, dit 
werk ongelezen mag laten. P. BORST 

2) d. d. 24 januari 1955, N. J. 1955 nr. 100. 
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Prof. Mr. N. E. H. VAN ESVELD, De uitdaging van het 
sociale vraagstuk. Van Gorcum & Comp. N.V. - G. A. 
Hak & Dr. H. J. Prakke - Assen, 1956. 

In dit, uit enkele voor de V.P.R.O. gehouden radiolezingen geboren 
boekje, wil de schrijver de lezer inlichten over het "sociale vraagstuk", 
zoals het zich heden ten dage aandient. 

Dit is geen eenvoudige opgave. De na-oorlogse sociaal-economische pro
blematiek is zo breed en bovendien nog zo vaag omlijnd, dat het een 
hachelijke onderneming is, te trachten in de veelheid der verschijnselen 
een zodanige orde te scheppen, dat zij enigermate doorzichtig worden. Dit 
vereist een grote deskundigheid en vooral ook de mogelijkheid, een zekere 
afstand te nemen van de daverende dingen dezer dagen. Aan beide voor
waarden heeft de schrijver voldaan. Het is hem o.i. inderdaad gelukt in 
slechts 100 bladzijden druks een schets te geven van het sociale vraag
stuk in zijn huidige gestalte. Teneinde de lezer een indruk te geven van 
wat daarbij aan de orde komt, volgt hier de inhoudsopgave. Na een 
"Ter verantwoording" worden achtereenvolgens behandeld: Jezus Christus 
en de sociale spanningen, Een verantwoordelijke samenleving, Onze arbeid, 
Het loon van de arbeider, Winstdeling, Sociale zekerheid en persoonlijke 
verantwoordelijkheid, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Medezeg
genschap en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en De opvoeding van de 
arbeidende mens. 

De schrijver ziet het sociale vraagstuk als een ethisch vraagstuk, waar
aan met name het gebod van de naastenliefde ten grondslag ligt. Dit komt 
herhaaldelijk tot uitdrukking. In het" Ter verantwoording" heet het: "Vaak 
is men verwonderd als wordt voorgehouden, dat het elementaire gebod 
van naastenliefde juist voor de dagelijkse kwesties als arbeidsloon, winst
deling, medezeggenschap en p. b. o. het enig mogelijke richtsnoer vormt." 
Even verder zegt de schrijver: "Bovendien geloof ik, dat het bij de uit
werking van de gevonden oplossing van het sociale vraagstuk slechts om 
één ding gaat, namelijk dat wij haar plaatsen op het fundament van dienst 
aan de naaste, van dienst aan God." Het blijkt voorts uit het hoofdstuk 
Jezus Christus en de sociale spanningen, waaruit wij citeren: "Door dit 
alles is het sociale vraagstuk van structuur veranderd. Het is een algemeen 
menselijk vraagstuk geworden, de samenwerking "for better and worse" 
van mensen betreffende. Zoals bij deze laatste de opdracht der christelijke 
naastenliefde de menselijke verhoudingen dient te beheersen, zo zal zij het 
ook op het terrein der sociaal-economische verhoudingen dienen te doen. 
Op het terrein van de spanningen dezer wèreld (naar mijn mening dus in 
belangrijke mate het terrein van de sociaal-economische spanningen) kan 
de boodschap van Jezus Christus het beste worden samengevat in wat 
Mattheus optekende in zijn 7e hoofdstuk, vers 12: "Alles dan, wat gij 
zoudt willen, dat u de mensen doen, doet gij hun desgelijks"." (blz. 17). 
Gepleit wordt dan ook voor een "verantwoordelijke samenleving", daarbij 
aansluitend aan de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Evan
ston in de zomer van 1954. De schrijver stelt dan verder, dat dit gevoel 
van verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de naaste ook het uit
gangspunt van onze sociale wetgeving is geweest. 

Met alle respect voor de opvatting van de schrijver moet ons toch van 
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het hart, dat het ons nog steeds moeilijk valt, de sociale voorzieningen 
te zien in verband met de naastenliefde. Ten aanzien van het streven naar 
sociale voorzieningen kan dit nog tot op zekere hoogte worden aanvaard. 
Wij zien echter de sociale voorzieningen als zodarnig liever in de sfeer van 
de gerechtigheid dan van de naastenliefde. 

Bij de naastenliefde is voor ons het essentiële element het persoonlijk 
in vrijwilligheid gebrachte offer, wil men: de persoonlijke zelfverlooche
ning. Daarmee weten wij geen raad, wanneer we komen op het terrein 
van de sociale voorzieningen, hoe nuttig en nodig zij op zichzelf ook zijn. 
Moeten we nu werkelijk bv. de tegenwoordige ouderdomsvoorziening zien 
als een daad, wellicht zelfs als een instituut van naastenliefde? Hier ont
breekt o. i. juist het essentiële nl. het vrijwillige offer. Van vrijwilligheid 
is geen sprake en een met de sterke arm afgedwongen offer is geen offer. 

Zonder daarmede de waarde van de sociale voorzieningen te willen ver
kleinen en zonder ook een tegenstelling tussen deze en het gebod der 
naastenliefde te willen creëren, mag toch wel worden gezegd, dat deze 
voorzieningen het gevolg plegen te hebben, dat er voor de persoonlijke daad 
van naastenliefde weinig ruimte meer overblijft. De daad van de barm
hartige samaritaan zou heden ten dage ineenschrompelen tot een telefoontje 
naar de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst en eventueel het ziekenfonds. 
Men denke in dit verband ook eens aan de door de schrijver aanvaarde 
geleide loonpolitiek. Gesteld, dat een werkgever, door naastenliefde be
wogen, een persoonlijk offer zou willen brengen ten behoeve van de werk
nemers, het zou hem, althans hier op aarde, alleen maar straf kunnen be
zorgen. 

Als onze sociale voorzieningen de maatstaf zouden vormen voor het 
beoordelen van de mate onzer naastenliefde, dan zouden we het er nog 
niet zo slecht afbrengen. Maar het zou dan ook naastenliefde-op--een
koopje zijn. 

Zou dit inderdaad juist zijn, dan zouden we die hoge graad van naasten
liefde ook op andere terreinen moeten ontdekken. Maar de schrijver wijst 
er op, dat zelfs bij de uitvoering van allerlei regelingen daaraan nog wel 
het een en a.nder ontbreekt. Pleitend voor meer armslag voor prestatie
beloning verzucht de schrijver: "Waarom zou men meer dan de redelijke 
minimum-prestatie verrichten als men toch genoeg krijgt of geen hoger 
loon kán verdienen?" (blz. 45). In de gedachtengang van de schrijver is 
hierop maar één a.ntwoord mogelijk, nl. : uit naastenliefde. Dat de schrijver 
dit antwoord niet geeft, doch deze situatie blijkbaar als een onafwendbaar 
feit aanvaardt, bewijst wel, dat hij zelf in de doeltreffendheid van deze 
grondslag der sociale voorzieningen niet al te veel vertrouwen heeft. Dit 
klopt ook, want herhaaldelijk wordt geklaagd over gebrek aan verantwoor
delijkheid. "Vergis ik mij" - aldus de schrijver - "of is mijn indruk 
juist, dat men bij het begrip sociale zekerheid te veel denkt aan de ver
antwoordelijkheid van anderen voor ons en te weinig zich realiseert, dat 
ook wijzelf iets hebben in te brengen?" (blz. 62). 

Wij kunnen dan ook de schrijver niet volgen als hij stelt: "Sociale 
zekerheid kan men zien als een moderne vorm van de oer-christelijke 
charitas" (blz. 70). Men vergeve het ons, dat wij liever de uitspraak van 
de socialist mr. M. J. A. Moltzer tot de onze maken, als hij in De Sociale 
Zekerheidsgids van maart 1957 in een recensie van Van Esvelds boek op-
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merkt, dat voor hem de vaststelling van een rechtvaardig loon, winstdeling, 
medezeggenschap, bedrijfsorganisatie enz. niet op het terrein der christe
lijke liefde maar op dat van het sociale recht liggen. Zo is het schrijver 
dezes, als hij zich niet al te zeer vergist, ook geleerd door de voormannen 
van de protestants-christelijke sociale actie. 

Evenmin kunnen wij de schrijver volgen, als hij betoogt - het is niet 
duidelijk in hoeverre hij hier de opvatting van de Wereldraad van Kerken 
of zijn eigen opvatting weergeeft -: "Sociale zekerheid is een concretise
ring van deze verantwoordelijkheid op het sociaal-economische terrein. In 
een verantwoordelijke samenleving, zoals die door de Wereldraad van Ker
ken wordt verlangd, wordt o. m. naar het economisch-minimum voor alle 
leden der gemeenschap gestreefd. Dit is mogelijk, omdat men over en weer 
verantwoordelijkheid dient te dragen en de naaste moet dienen. Pas hier
mee kan de religieuze onbekommerdheid en het vertrouwen op God her
leven" (blz. 69170). 

De herleving van het vertrouwen op God te zien als een bij produkt 
van de sociale zekerheid, gaat ons wat te ver. In dit opzicht is ook typerend, 
dat in een reeds hiervoor genoemd citaat betoogd word, dat het bij de uit
werking van het sociale vraagstuk slechts om één ding gaat, nl. dat wij 
haar plaatsen op het fundament van dienst aan de naaste, van dienst aan 
God. Het plaatsen van de dienst aan de naaste vóór de dienst aan God 
is typerend voor de geest, waarin het boek geschreven is. Voor ons is religie 
nog steeds een verticale zaak. Natuurlijk met horizontale consequenties 
tegenover de naaste en niemand zal de christelijke leer ervan kunnen 
beschuldigen, dat zij daarvoor geen oog heeft gehad. Wat wij missen is 
echter het "God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf". Dit gebod 
behoedt niet alleen voor een vereenzelviging van God en naaste, maar 
spreekt ook duidelijk uit, dat het allereerst moet gaan om datgene, wat de 
vaderen - hoe lang schijnt het al geleden! - noemden: het zoeken van 
de ere Gods, ook op het terrein van het sociale leven. Een religie die geheel 
of grotendeels opgaat in dienst van de naaste, mist naar onze overtuiging 
juist het essentiële, verticale element. Men vergeve ons nog éénmaal met 
instemming Moltzer te citeren, als hij zegt, dat hij persoonlijk geneigd is 
in zijn geloofsovertuiging het accent meer te verleggen naar het J enseitige, 
naar de prediking van het Koninkrijk Gods, hetwelk niet van deze 
wereld is. 

Ook op tal van andere punten prikkelt de schrijver tot commentaar. 
Dit neemt alleen niet weg, maar bewijst juist, dat we in Van Esve1ds 
boekje in kort bestek veel waardevols bijeen vinden. De lezing wordt elke 
insider aanbevolen. Het gevaar is voor hem zo groot, dat hij door de 
bomen het bos niet meer ziet. Welnu, hier krijgt hij de kans om in vogel
vlucht het bos te overzien. 

Ook de belangstellende outsider, die de moed reeds heeft opgegeven, ooit 
nog iets te begrijpen van hetgeen zich heden ten dage op sociaal-economisch 
terrein afspeelt, worde aanbevolen van Van Esvelds boekje kennis te 
nemen. Hij vindt hier een leidsman, die hem de verloren moed weer terug 
kan geven. 

Van grote betekenis is ook het speuren naar de religieuze achtergrond 
van de sociale zekerheid. Men moge het met de uitwerking daarvan niet 
eens zijn, de schrijver heeft recht op waardering, dat hij dit aspect van 
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de zaak niet uit het oog verloren heeft. Het moge anderen prikkelen tot het 
thans meer dan ooit noodzakelijke en minder dan ooit beoefende princi
piële doordenken van de hedendaagse samenleving, waarin het sociaal
economische zulk een overheersende rol speelt. D. W. ORMEL 

RAYMOND POSTGATE, 1848. De geschiedenis van een be
wogen jaar. Nederlandse vertaling en bewerking door 
dr. A. Alberts en F. Kool. H. J. Paris, Amsterdam, 
1956. 276 blz. Geb. f 9.50. 

Een boek dat enigermate doet denken aan Bouman' s Revolutie der een
zamen, dat overigens een veel langere periode bestrijkt en van groter 
allure is. Vertaling van de titel van het oorspronkelijke, 1848, the story ot 
a year, door: 1848, het verhaal van een (bewogen) jaar, zou niet alleen 
meer letterlijk zijn geweest, maar ook het karakter van het boek juister 
hebben aangegeven. De term "geschiedenis" is voor wat wordt geboden 
te zwaar. Het boek wordt op de omslag met recht getypeerd als volgt: 

,,1848, een jaar van revoluties, van hoge verwachtingen en diepe teleur
stellingen, een jaar dat veel vragen opwierp en vele vreemde antwoorden 
gaf. Dit is geen boek met een strekking. Het wil slechts: de lezer laten 
meeleven met één jaar wereldgeschiedenis, zoals een tijdgenoot dat jaar 
zou hebben beleefd." 

En de binnenzijde van de "flap" verzekert ons, dat "het bijzonder 
aantrekkelijke van dit boek is gelegen in de wijze waarop Postgate de ver
schillende gebeurtenissen aaneenrijgt en hen plaatst tegen de achtergrond 
van het leven van alle dag. Op losse, vrolijke, soms zelfs op ietwat sarcas
tische toon vertelt hij van de pogingen van idealisten en avonturiers, die 
van een betere wereld dromen. Maand na maand zien wij aan ons voorbij
gaan en de maatschappelijke ontwikkeling zich steeds duidelijker voor ons 
aftekenen." 

De juistheid van dit laatste moet ik betwisten evenals de mededeling 
op de flap, dat Postgate in één patroon de verspreide gebeurtenissen van 
dit "jaar van revolutie (heeft) samengevat". Wat Postgate geeft blijft 
nl. een kaleidoscopisch beeld, waarin niet zo heel veel eenheid valt te ont
dekken. Dat is het nadeel, dat inherent is aan de gekozen wijze van compo
neren van dit boek. 

Wat niet wegneemt, dat het even interessant - en veel gemakkelijker
om te lezen is als - voor wie daarvan houdt - heel oude kranten, en dan 
bovendien nog datgene biedt wat men in de kranten niet expressis verbis 
vindt, nl. ook de achtergrond tegen welke de gebeurtenissen zich afspelen, 
voor de schildering van welke achtergrond Postgate overigens wel weer 
met vrucht de advertentiekolommen der kranten heeft benut: men leze 
bv. maar over de "idrotobolische hoed". 

Dat het boek geen strekking zou hebben is ook niet helemaal waar. Zo 
geeft Postgate bv. een beoordeling van Palmerstons politiek in vergelijking 
tot die van het amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de jaren 
dertig van déze eeuw, een beoordeling die voor een Brit wel bijzonder open
hartig is (blz. 162/3). 

Voorts op blz. 189 de volgende passage, waarmede het verslag van het 
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neerslaan van de parijse opstand door de troepen van Cavaignac wordt 
besloten: 

"De stilte, die op deze dagen van strijd volgde, scheen zich in zekere 
zin over heel Europa te verspreiden. De tijdgenoten waren met afgrijzen 
vervuld, maar niemand wist nog, wat hij ervan moest denken of wat de 
gevolgen zouden zijn. Dat was ook onmogelijk. Zelfs wij zijn daar niet 
volledig toe in staat, want de naweeën van die verscshrikkelijke vier dagen 
zijn nog niet voorbij. Vooral in Frankrijk zijn ze bijzonder hardnekkig 
gebleken. Sedert 1848 is de Franse natie altijd in twee kampen verdeeld 
geweest, het ene gekweld door angst- en schuldgevoelens, het andere door 
haat en een verlangen zich te wreken. De Parijse Commune van 1871 was 
niets anders dan een nog wreder herhaling van de junidagen ; zij duurde 
twee maanden in plaats van vier dagen. De Franse bourgeois en de Franse 
prolétaire hebben volgens een traditie, die van 1848 stamt en van vader op 
zoon is overgegaan, altijd geloofd, dat de een de ander zou vernietigen, 
zodra de gelegenheid gunstig was en dat achter de mooie woorden van 
de politici in werkelijkheid klassenstrijd en dood verscholen lagen. Toen in 
1940 de nazidreiging alle lagen van het Britse volk tot een grootse eenheid 
smeedde, viel de Franse natie uiteen. Het leger hield troepen achter om zo 
nodig tegen de "roden" in eigen land te kunnen optreden. Tot op de huidige 
dag spreken beide klassen niet dezelfde taal." 

De bewerker heeft het boek "aangevuld met enige fragmenten, waarin, 
zo goed mogelijk aangepast aan het geheel, een aantal vaderlandse bijzon
derheden uit dit merkwaardige jaar zijn medegedeeld". Hierin is hij goed 
geslaagd. 

De vertaling van het boek is goed verzorgd. De illustraties zijn inderdaad 
illustratief en fraai uitgevoerd; band, papier en druk zijn aantrekkelijk. 

Een belangwekkend boek over een belangrijk jaar. 
MR. K. GROEN 

DR. KL. RUNIA, Het christelijk recht van de Friese Be
weging. T. Wever, Franeker, 1956, f 1.60. 

Deze dertig bladzijden tellende brochure is waard gelezen te worden. 
Niet in de eerste plaats door Friezen, maar door de andere Nederlanders. 
Voor het door de schrijver ontwikkelde standpunt kan men alléén maar 
waardering hebben en het er mede eens zijn. Wanneer het streven van de 
Friese Beweging zijn eigenlijke fundering en rechtvaardiging alléén kan 
vinden in het christelijk geloof en een meestrijden op grond van dat geloof 
in de gelederen van de Friese Beweging niets minder dan een plicht en 
een roeping is, mogen wij niet anders dan aan dit streven voor honderd 
procent onze steun verlenen. 

In zijn naschrift maakt de schrijver nog eens nadrukkelijk onderscheid 
tussen de Friese Beweging en de Christelijk-Friese Beweging. Daarop 
moet men steeds bedacht zijn: de christen heeft een andere beweegreden 
en een andere doelstelling dan de humanist. In een debat over het Fries 
als voertaal op de lagere school, stelde één der voormannen van de Christe
lijk-Friese Beweging, dat door het gebruik van het Fries het kind tot 
Jezus moest worden gebracht en dat dit moest geschieden met gebruik-
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making van de taal, die het kind het beste begreep. En, zó gezien, hebben 
wij allen de roeping de Friezen te helpen en te steunen in hun strijd. 
Het eschatologisch perspectief moet ons allen aanspreken. Intussen moet 
er dan ook scherp op gelet worden, dat Friese Beweging en Christelijk
Friese Beweging twee bewegingen zijn. Cultuur, taal en politiek moeten 
doortrokken zijn van de zuurdesem van het evangelie. Ook de strijd
middelen, waarvan de beweging zich bedient. 

Wanneer de schrijver het heeft over de "botsing der sentimenten" en 
constateert, dat de explosie over het algemeen meer van de zijde der tegen
standers dan van die der voorstanders komt, dan mist men toch wel eniger
mate het bewijs van deze stelling. Ter illustratie vermeldt de schrijver 
een persoonlijke ervaring (blz. 7), namelijk een reactie van een lezer van 
het Nieuwsblad van het Noorden. 

De Christelijk-Friese beweging heeft zich, voorzover bekend, nimmer ge
distancieerd van de "kneppelfreed", van de herdenking van de slag bij 
Warns, van het gesol met de eed en vele positief-onchristelijke daden ten 
bate, zo men meende, van de Friese Beweging. Ook de samenwerking met 
en in neutrale organisaties valt niet steeds toe te juichen. Vele strijd
middelen en strijdmethodes hebben, niet altijd ten onrechte, enige wrevel 
opgewekt. 

Vandaar, dat een brochure als déze, grote waardering verdient. Immers, 
de schrijver distancieert zich de facto van alles wat zich met de bevorde
ring van de ere Gods niet verdraagt. 

Van a. r. zijde moet aan het streven van de Christelijk-Friese Beweging 
alle steun worden geboden, ook waar dit politieke verlangens heeft. Terecht 
wordt door Dr. Runia er op gewezen, dat het in casu gaat om een nationale 
beweging, welke ook politieke aspecten heeft. Die politieke aspecten be
treffen in het bijzonder de strijd voor decentralisatie, die elke provincie 
en elke gemeente heeft te voeren. En in die strijd kan de Christelijk
Friese Beweging op onze steun rekenen, temeer, omdat het hier zeker 
niet gaat om een zich losmaken van het Nederlands staatsverband. 

Het is tenslotte mogelijk, op sommige onderdelen van schrijvers betoog 
critiek te leveren en hier en daar blijk te geven van verschil van inzicht, 
maar dit blijft achterwege, omdat de hoofdstrekking en de kern van wat 
de schrijver wil en bedoelt niet anders dan onze volle instemming heeft. 

MR. A. W. HAAN 

De prijs van de vrijheid; De Navo en de Atlantische ge
meenschap. Uitgave van de Atlantische Commissie, 
1957. Publicatie No. 2. Prijs f 3.-. 

De Atlantische Commissie stelt zich ten doel, de gedachte van de Atlan
tische Gemeenschap uit te dragen. De brochure is geschreven door 
mr. J. G. van Putten, die werkzaam is bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

In de eerste drie hoofdstukken wordt onder meer een overzicht gegeven 
van hetgeen door de NAVO is bereikt. De gecompliceerde structuur van 
deze organisatie komt duidelijk tot uiting. Op het waarom van vele zaken 
wordt nader ingegaan. 
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Vervolgens wordt een beschouwing gegeven over verschillende facetten 
van de russisch communistische dreiging, waarbij grote aandacht wordt 
besteed aan de dreiging op niet specifiek militair gebied. "Het communis
tisch streven naar wereldheerschappij maakt gebruik van vele middelen, 
waarvan het militaire er één is" (blz. 89) . 

Op de zwakke plekken der NAVO wordt gewezen, alsmede aangewezen 
op welke wijze naar de mening van de schrijver hierin verbetering zou 
kunnen worden gebracht. 

Actueel is ook wat de schrijver stelt over de zgn. civiele verdediging, 
speciaal in verband met een mogelijk gebruik van atoomwapenen. Deze 
civiele verdediging omvat een ruimer terrein dan de zgn. Bescherming 
Bevolking, en is even belangrijk als de militaire verdediging. Zij. beoogt 
door het nemen van maatregelen op velerlei gebied een zo groot mogelijk 
gedeelte der bevolking de oorlog te doen overleven, en verder het econo
misch potentieel alsmede het overheidsapparaat in stand te houden, ten
einde dit de mogelijkheid te geven zijn taak effectief te verrichten. 

Over al deze zaken wordt ook in de NAVO gesproken. De in dit ver
band nodige maatregelen moeten echter door de verschillende landen wor
den getroffen. Volgens de schrijver moet, gezien de enorme bedragen, die 
met deze maatregelen zijn gemoeid, een politieke keuze worden gemaakt 
tussen wat men onmiddellijk en wat men eerst over enige tijd wil realiseren 
(blz. 84). Hij roert hier een moeilijk punt aan, dat ook in ons land binnen
kort wel aan de orde zal moeten komen. 

Op enkele plaatsen in de brochure wordt gewezen op de noodzaak van 
een goede voorlichting op het gebied der defensie in de meest ruime zin. 
Wij zijn het hier volkomen mee eens. 

De brochure zelf, uitgegeven door een particuliere instelling, is een voor
beeld van voorlichting van deze soort. 

Wij hopen dan ook dat er in brede kring van zal worden kennis ge-
nomen. MAJOOR M. J. D. MR. A. POT. 

* 



DE NEDERLANDSE DEFENSIE 
EN HET GEBRUIK VAN ATOOMWAPENS 

DOOR 

P. GERSSEN, Kolonel van de Generale Stat b.d. 

Het is een niet te miskennen feit, dat eerst het laatste jaar de westerse 
publieke opinie zich actief is gaan interesseren voor het vraagstuk van de 
rol van het atoomwapen bij de defensie van de NAVO en dat het Neder
landse volk zich is gaan beraden op het gebruik daarvan in het kader van 
de Nederlandse defensie, uiteraard als onderdeel van de NA V O-defensie 
en niet als een op zichzelf staand geval. Onze bovenstaande titel moet dan 
ook in dit verband worden gelezen. 

Het is min of meer bevreemdend, dat het gebruik van atoomwapens 
eerst thans tot de verbeelding is gaan spreken. Reeds in 1954 is door de 
opperste politieke leiding van de NAVO, de NAVO-ministerraad, besloten, 
dat de militaire leiding van de NAVO, d. i. de opperbevelhebber (SA
CEUR) met zijn staf (SHAPE), bij de opstelling van de verdedigings
plannen van het NAVO-gebied, rekening mocht houden met het taktische 
gebruik van atoomwapens. Onder taktisch gebruik wordt dan verstaan, 
een gebruik tot directe of indirecte steun van de grondstrijdkrachten, in 
tegenstelling met het strategische gebruik, dat los van het optreden van 
de grondstrijdkrachten zich richt tegen het vijandelijk land en volk, d. i. 
tegen het economisch-industriële potentieel van de vijand en tegen diens 
morele potentieel. 

Dit taktische gebruik moet men overigens niet al te beperkt nemen. Men 
komt daarbij terecht op een terrein dat men ten rechte tot het strategische 
moet rekenen. Wanneer men nl. op honderden kilometers achter het 
front de vijandelijke verbindingen met het front door luchtbombardement 
tracht af te snijden dan wel de vliegvelden buiten bedrijf te stellen, zodat 
vijandelijke vliegtuigen onze grondstrijdkrachten geen kwaad meer kunnen 
doen, dan is dit wel een zeer ruime interpretatie van het taktische be
grip "indirecte" steun aan de grondstrijdkrachten en komt men meer op 
het terrein van de operationele leiding van een bepaald operatiegebied te
recht d. i. op het terrein der strategie met een kleine s, ter onderscheiding 
van die gericht tegen het vijandelijke achterland, die Strategie met een 
grote S zou kunnen worden genoemd. Voor de verdediging van West
Europa is van deze theoretische beschouwing van belang, dat het aan 
SHAPE toegestane taktische gebruik zich in de praktijk zal uitstrekken 
van het front tot en met de satellietlanden van Oost-Europa. Door die lan
den lopen nl. in de corridor tussen Oostzee en de Karpathen de Rusl>ische 
verbindingen met het achterland, gevormd door een beperkt aantal spoor
en autowegen, een gering aantal kwetsbare verkeersknooppunten, kortom 
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een ware achilleshiel van het Russische, eventueel naar het Westen op
marcherende front. 

Toen nu dit gewichtige besluit door de NAVO-raad is genomen, heeft 
het publiek zich kennelijk niet gerealiseerd wat de reden tot dit besluit was 
en welke konsekwenties daaruit zouden voortvloeien. Anders was toen 
de publieke opinie wel in beweging gekomen en zou het geen twee jaren 
hebben geduurd eer het zover zou komen. Doch hoewel wij elders bij her
haling publiekelijk op deze feiten en derzelver konsekwenties de aandacht 
hebben gevestigd, is het publiek in een kennelijke struisvogelpsychose dit 
vraagstuk uit de weg gegaan, tot het thans een paar jaar later, met de neus 
op de feiten gedrukt, niet anders kan dan het probleem recht in de ogen 
te zien. 

De reden dat destijds de NAVO-raa.d de machtiging tot het gebruik van 
atoomwapens in de SHAPE-plannen heeft gegeven, is dat het op dat ogen
blik onmogelijk was gebleken de bij de conferentie te Lissabon begin 1952 
vastgestelde doeleinden te bereiken, ten einde met conventionele middelen 
een evenwicht aan landstrijdkrachten met Rusland te scheppen. Lissabon 
had voor de verdediging van Europa een aantal van rond 100 divisies ge
steld, waarvan 40 parate. De overige mobilisabel binnen enige dagen tot 
een maand. Weliswaar zou Rusland daartegenover nog altijd een groter 
aantal kunnen stellen, doch in het algemeen mag worden aangenomen dat 
een evenwicht bestaat, indien de aanvaller geen grotere sterkte heeft dan 
2 à 3 maal die van de verdediger. Bij een sterkte van 100 NAVO-divisies 
zou aan dit criterium zijn voldaan, terwijl men nog achter de hand had het 
toenmaals nog bestaande Amerikaanse monopolie, later overwicht, van het 
atoomwapen, dat strategisch een afschrikking tegen agressie vormde. De 
toenemende voorraden atoomwapens en de inmiddels gebleken mogelijkheid 
deze wapens van zo kleine omvang te construeren dat zij ook voor tak
tisch gebruik geschikt waren (o.a. voor verschieting als atoomgranaat door 
het befaamde atoomkanon van 28 cm.) zouden aan de 100 conventionele 
divisies desnodig .nog een suppletoire kracht kunnen geven om het even
wicht te verzekeren. Wij zeggen opzettelijk suppletoir, want de opzet 
was dat de verdediging zou kunnen worden gevoerd zonder het atoom
wapen. Er zou slechts in uiterste noodzaak naar mogen worden gegrepen. 
Zo was derhalve de gedachtengang te Lissabon: agressie tegengaan met 
conventionele middelen, tenzij de tegenpartij, door zelf als eerste het atoom
wapen te gebruiken, ertoe noopte haar met gelijke munt terug te 
betalen. 

In 1954 lagen de kaarten echter geheel anders. De hooggestemde Lissa
bonse verwachtingen ten aanzien van de opbouw van conventionele grond
strijdkrachten waren niet in vervulling gegaan. De kosten daarvan waren 
hoger gebleken dan aanvankelijk was geraamd. Bovendien was inmiddels 
door het sluiten van het Koreaans bestand ontspanning in de wereldver
houdingen ingetreden en daarmede een mindere bereidheid om voor de 
defensie Z'Ware offers te brengen. Men verkoos welvaart boven 'pw,cht, 
boven veiligheid op basis van conventionele strijdmiddelen. Dit verlangen 
werd in de hand gewerkt door de inmiddels zeer snelle evolutie van het 
taktische atoomwapen. Men was erin geslaagd een gehele familie van 
atoomwapens te construeren en in productie te brengen, lopende van een 
explosieve kracht gelijk aan 5 kiloton (K.T.), d. i. het vierde deel van de 
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op Hiroshima afgeworpen bom, tot 500 K.T. toe. Het aldus op grote 
schaal besohikbaar komen van atoomwapens opende door de grotere vuur
kracht de mogelijkheid de traditionele lijn door te trekken nI. te besparen 
op mankracht. Een vermindering van het aantal divisies voor de verdedi
ging van Europa zou aldus kunnen vvorden gecompenseerd door uitge
breide steun van allerlei varianten van taktische atoomwapens. Aan het 
verlangen naar meer vvelvaart, naar een hogere levensstandaard konden de 
politici aldus voldoen door bezuiniging op het aantal divisies op conven
tionele basis en compensering van die bezuiniging door de integrale inzet 
van atoomwapens. Het atoomwapen zou dus niet langer su p P let 0 i r in 
de organisatie en defensie tellen, doch int eg r a a I. Met andere vvoorden, 
men zou zich voortaan niet meer naar believen met of zonder atoomwa'
pens tevveer kunnen stellen en het niet langer kunnen laten afhangen van 
hetgeen de tegenpartij zou doen, doch men zou onder alle omstandigheden 
van dit wapen ter verdediging van West-Europa gebruik moeten maken. 
Ongemerkt manoeuvreerde het Westen zich dus in een dwangpositie vvaar
in bij een Russische aanval, ook indien de Russen als eerste geen gebruik 
maken van het atoomvvapen, men geen andere keuze heeft dan te capituleren 
of een atoomoorlog met taktische atoomwapens te voeren. Daar het onder
scheid tussen taktisch en strategisch gebruik van het luchtbombardement, 
zoals hiervoren uiteengezet, vaag is en bovendien het verschil tussen tak
tische en strategische bommen niet scherp is te trekken, is het niet vvel 
aannemelijk, dat een verdediging op de grond met steun van taktische 
atoomwapens niet de onbeperkte oorlog met alle soorten atoom- en water
stofwapens zal oproepen. Een ieder is het er over eens, dat bij zulk een 
strijd geen overvvinnaar en overvvonnene meer zal zijn, doch dat na zulk 
een oorlog van de aarde gezegd kan vvorden als in het scheppingsverhaal: 
"de aarde nu vvas woest en ledig". 

Deze konsekvventie nu is het resultaat van het reeds in 1954 genomen 
besluit en vloeit dus voort uit het stellen door het Westen van welvaart 
boven soberheid. Deze laatste zou nI. noodzakelijk zijn indien het Westen 
het atoomwapen suppletoir zou willen behouden d. w. z. dat het Russische 
agressie zou kunnen afschrikken c.q. terugslaan door conventionele 
middelen zolang de tegenpartij als eerste er niet toe zou dwingen van het 
atoomvvapen gebruik te maken. 

Deze algemene NAVO-tendentie nu is uiteraard door de Nederlandse 
defensie gevolgd. Ook zij heeft bezuinigd op de mankracht door van 5 
sterke divisies terug te vallen op 4 zwakke, vvaarbij het verlies gecom
penseerd zal vvorden door atomische steun. Doch daarmede worden vvij, en 
in het bijzonder de A.R. Partij, gedvvongen ons te beraden op de vraag 
of deze gang van zaken principieel aanvaardbaar is. Het probleem ligt 
eenvoudig, indien met het zo stelt, dat het \Vesten - en dus ook Neder
land - geen andere uitweg heeft dan het atoomwapen te gebruiken, indien 
Rusland dat als eerste doet. Dan is er eenvoudig geen andere keuze dan 
die tussen uitlevering van de Christelijke samenleving aan de anti-christ 
en atomische wereldvervvoesting. Ook mag men een rechtvaardiging tot 
handhaving van het A- en H-vvapen vinden in het feit, bezit aan 
beide zijden verhindert dat een van beiden er ooit als eerste 
zal maken. Aldus zal men een algemene agressie en een algemene oorlog 
wel kunnen voorkomen en zal men nimmer voor de vraag komen te 
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staan of men, na met het wapen gedreigd te hebben, er ook daadwerkelijk 
gebruik van zal moeten of mogen maken. Doch daarmede sluit men niet 
alle mogelijkheden van gewapende conflicten uit. Locale conflicten en 
beperkte oorlogen met conventionele middelen kunnen Moskou ook het 
einddoel nader brengen nl. de onderwerping van de ~ereld aan het com
munisme. In al deze gevallen zal men, wanneer zij de sterkte aan con
ventionele middelen van het Westen te boven gaan, voor het besluit komen 
te staan, te capituleren óf via een locale of beperkte atoomoorlog een wereld
verwoesting op te roepen. Hoe geringer het aantal conventionele middelen, 
hoe groter dus de verkregen bezuiniging en maximale welvaart, des te 
eerder zal men voor dit dilemma worden gesteld. Scherp gesteld komt de 
zaak dus zo te liggen: hoe meer het Westen bereid is tot het brengen 
van materiële offers, hoe kleiner de kans is dat het voor de gewetensvraag 
zal worden gesteld of het voor zijn levensbehoud zijn toevlucht moet en 
mag nemen tot het atoomwapen, wetende daarmede de wereldverwoesting 
op te roepen. 

Voor de christen kan deze vraag geen vraag zijn en daarmede ook niet 
voor de A.R. Partij. Zij zal om de uiteengezette redenen principieel, ook 
al gaat dit ten koste van de materiële kant van het leven, stelling moeten 
nemen voor het instandhouden van zo sterk mogelijke conventionele strijd
middelen naast atomische, opdat de noodzaak naar het atoomwapen te 
grijpen, tot het uiterste wordt beperkt. 

Tot zulk een gedragslijn, die in het algemeen die van de NAVO-defensie 
en van de Nederlandse als onderdeel daarvan moet zijn, nopen bovendien 
andere redenen. Bij de ontwapeningsbesprekingen van thans verkeert het 
Westen in een veel zwakkere onderhandelingspositie dan Rusland. In de 
Russische defensie is nl. het atoomwapen niet de conditio sine qua non 
voor de eigen veiligheid. Men kan het er ook zonder stellen en men 
vraagt dus afschaffing daarvan. In de Westerse is het atoomwapen echter 
het plechtanker der defensie zonder hetwelk zij eenvoudig niet kan be
staan. Bij de onderhandelingen moet nu het Westen aan het Oosten 
vragen èn om afschaffing van het atoomwapen hetgeen uiteindelijk toch 
beide partijen beweren te wensen - èn om afschaffing van de Russische 
overmacht aan conventionele wapens. Met andere woorden, het Westen 
vraagt tegenover de eigen enkele atomische ontwapening een dubbele van 
Rusland nl. èn een atomische èn een vergaande conventionele. Redelijker
wijs is op deze basis geen overeenstemming te verwachten. Zou het Westen 
ook in de conventionele bewapening sterk zijn dan stonden beide partijen 
volwaardig tegenover elkaar en kon op een quid pro quo 1) basis een be
wapeningsbeperking in omvang en middelen lichter bereikbaar zijn dan nu 
en dit meer omdat het quid pro quo beginsel altijd het leidend beginsel is 
geweest van de Sovjet-politiek. 

Wanneer wij aldus in het vorenstaande het pmbleem van het gebruik 
van het atoomwapen in het algemeen en voor de Nederlandse defensie 
in het bijzonder hebben gesteld, dan gebieden de eerlijkheid en de volledig
heid te constateren, dat de Nederlandse defensie in dit opzicht niet het 
zwaarste verwijt treft. Zou de Nederlandse sterkte aan conventionele 

1) wat voor wat. 
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strijdkrachten als maatgevend door de andere NAVO-landen zijn ge
volgd, dan zou het aantal conventionele divisies er nog niet zo ongunstig 
voorstaan. Dan zouden naar de bevolkingssterkte en het nationale inkomen 
West-Duitsland, Frankrijk en Engeland elk ten minste 17 divisies kunnen 
leveren, België 4, terwijl Amerika naast 5 direct aanwezige toch zeker 
een gelijk aantal binnen een paar dagen ter plaatse zou kunnen hebben. In 
totaal derhalve 3 x 17 plus 8 plus 10 = 69 divisies d. i. ruim het aantal 
dat te Lissabon voor de Middeneuropese sector werd voorzien. Doch 
door de reductie van de Duitse en Britse conventionele macht, d. i. door 
de overschakeling op atomische kracht, alsmede door de Franse gebon
denheid in Afrika kan thans nauwelijks het aantal van 30 divisies wor
den gehaald, zelfs na de Duitse herbewapening. West-Europa is derhalve 
op grond van welvaartsmotieven ver gegaan op de weg van de dwang
positie, waarin het spoedig gesteld kan worden voor het dilemma van ge
bruik van het atoomwapen in omstandigheden, waarin dit niet noodzakelijk 
is voor de directe beveiliging van het eigen voortbestaan. Een dilemma, 
uitsluitend opgeroepen door de Westerse hang naar grotere welvaart, een 
knieval derhalve voor het materialisme, waarbij het geweten in slaap 
wordt gesust. Nederland houdt in dit verband nog de beste koers. Het 
ligt op de weg van de A. R. Partij te zorgen dat deze koers wordt be
houden en dat deze in internationaal verband meer navolging zal vinden. 

* 
DE NIEUWE PACHTWET 

DOOR 

PROF. MR. W. RIP 

Gedurende de laatste decennia is de pachtwetgevin'g vele malen onder
werp van discussie geweest, zowel binnen als buiten de Staten-Generaal. 
Het blijkt dat deze wetgeving slechts uiterst moeilijk tot rust kan komen. 

De staatscommissie-Diepenhorst bracht in november 1923 een verslag 
uit, waarbij een ontwerp van wet, vergezeld van een memorie van toe
lichting, was gevoegd. Een ontwerp van wet tot regeling van de pacht werd 
in 1929 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. Na een lang
durige parlementaire behandeling werd het ontwerp door de Eerste Kamer 
in 1932 verworpen. In 1935 werd een nieuw ontwerp ingediend, dat ten
slotte geleid heeft tot de Pachtwet van 1937. Op 1 november 1938 trad 
de wet in werking. Gehoopt werd dat na het in werking treden van deze 
wet de pachtverhoudingen voor geruime tijd door de daarin vervatte be
palingen zouden worden beheerst. Er was immers een voorbereiding aan 
vooraf gegaan die meer dan vijftien jaar had geduurd. 

Reeds spoedig na de aanvang van de bezetting werden echter afwijkende 
regelingen en aanvullende voorschriften gegeven. Dit heeft geleid tot het 
in november 1941 uitgevaardigde Pachtbesluit. Bij verschillende wetten is 
na de bevrijding de voorlopige handhaving van het Pachtbesluit, behou
dens enkele wijzigingen, tot nu toe verlengd. 
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De verlenging kon slechts een voorlopige oplossing zijn. Het Pacht
besluit is immers tijdens de bezetting tot stand gekomen, zonder medewer
king van de Staten-Generaal. Deze regeling behoorde mitsdien te worden 
vervangen door een wet van de Nederlandse wetgever. 

Op 26 februari 1947 werd door de toenmalige ministers van Justitie 
en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een commissie inge
steld, welke de opdracht kreeg van advies te dienen over de vraag, welke 
de meest gewenste wetgeving op pachtgebied is, gezien de ervaringen opge
daan sinds de invoering van de Pachtwet van 1937. De commissie, onder 
voorzitterschap van prof. mr. dr. Van den Bergh, bracht op 21 februari 
1950 haar verslag uit, dat een voorontwerp van wet voorzien van een uit
voerige toelichting bevatte. Op 3 oktober 1950 werd nog een aanvullend 
rapport uitgebracht, handelend over het procesrecht in pachtzaken. 

Het wetsontwerp nieuwe regeling van de pacht werd bij de Tweede 
Kamer ingediend op 5 maart 1955. Na lange discussies, zowel in de com
missie van voorbereiding als in de Tweede Kamer in het openbaar, werd op 
9 juli jl. het ontwerp in deze Kamer aanvaard. 

De voorbereiding van deze nieuwe regeling heeft dus meer dan tien 
jaar geduurd. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat over een 
wenselijke regeling van de pacht veel meningsverschil bestaat en dat de 
materie moeilijk en ingewikkeld is. Tevens is gebleken, dat elke tijd zijn 
eigen controversen heeft. Bij de voorbereiding van de Pachtwet speelde 
het continuatierecht in de discussies een belangrijke rol. De verschillende 
opvattingen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Thans is dit geen ge
schilpunt meer. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van bindende wijzi
ging van de pachtovereenkomst. Velen wilden hiervan aanvankelijk niet 
weten en wilden volstaan met vernietiging van de niet goedgekeurde pacht
overeenkomst. Geen geknoei in andermans contract. Thans is men het 
er over eens, dat vernietiging, ook met regeling der gevolgen, niet vol
doende bescherming aan de pachters biedt. Ook dit verschil van mening is 
bijgelegd. 

Bij de nieuwe Pachtwet was een van de belangrijkste controversen de 
bepalingen inzake de landbouwkundige toetsing van de pachtovereenkomst. 
Negatieve of positieve, of anders geformuleerd: vergelijkende of objec
tieve toetsing? Het zou wel eens kunnen zijn dat over tien jaar ook over 
dit punt geen landbouwkundige of politieke messen meer worden ge
trokken! 

Het hier opgemerkte geeft aanleiding tot tweeërlei waarschuwing. In 
de eerste plaats blijkt de gewenning aan allerlei dingen niet onbelangrijk te 
zijn. Dit kan leiden tot een zekere principiële afstomping. In de tweede 
plaats moeten we steeds in het oog houden dat gewijzigde omstandig
heden telkens andere oplossingen vragen. Het versterkt onze positie niet 
wanneer we al te vaak moeten bekennen dat onze aanvankelijk ingebrachte 
bezwaren achteraf niet houdbaar bleken. 

De Pachtwet van 1937 kende pachtovereenkomsten voor onbepaalde tijd, 
met het recht van de pachter tegen de opzegging van de zijde van de ver
pachter in verzet te komen, behalve indien de pachtovereenkomst tien jaren 
had geduurd. Getoetst werd op buitensporige verplichtingen en een rede
lijk bestaan voor de pachter. 
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De pachtovereenkomst kon bij niet-goedkeuring slechts vernietigd wor
den. De mondelinge pachtovereenkomst was nietig. Zie hier, zeer in het 
kort, de belangrijkste bepalingen uit de eerste Pachtwet. 

Het Pachtbesluit 1941 kwam met enkele essentiële wijzigingen. De duur 
van de pachtovereenkomst werd gesteld op 12 jaren voor een hoeve en 
6 jaren voor los land, met de mogelijkheid van verlenging met 12 of 
6 jaren. De pachtovereenkomst moest de pachter een redelijke winst waar
borgen en de algemene belangen van de landbouw mochten door de pacht
overeenkomst niet worden geschaad. Bindende wijziging van de pacht
overeenkomst werd mogelijk. De mondelinge pachtovereenkomst was niet 
langer nietig. Aan de grondkamer kon schriftelijke vastlegging worden ge
vraagd van de mondeling gesloten pachtovereenkomst. Er werden voor
schriften gegeven voor gras- en hooi verpachtingen en het aanstellen van 
zetboeren. 

Reeds de vergelijking van deze zeer summiere aanduiding van de inhoud 
van de Pachtwet enerzijds en van het Pachtbesluit anderzijds toont aan, 
dat de materiële inhoud van het pachtrecht binnen vijf jaren (1937-1941) 
belangrijk werd gewijzigd. 

Het opmerkelijke is nu, dat dit in bezettingstijd tot stand gekomen 
Pachtbesluit - afgezien van enkele onderdelen - goed heeft voldaan. 
In het algemeen achtte men verschillende aangebrachte wijzigingen ook 
verbeteringen. De commissie-Van den Bergh heeft dan ook het Pacht
besluit tot uitgangspunt van haar rapport genomen. Ten aanzien van het 
materiële recht heeft de regering op haar beurt het rapport-Van den 
Bergh aan het ingediende wetsontwerp ten grondslag gelegd. 

Hieruit blijkt dat men omtrent een aantal punten kan spreken van een 
heersende rechtsovertuiging. Zo ondervindt thans geen bestrijding meer 
dat de pachter beschermd moet worden zowel voor zover het betreft de 
continuïteit van het genot als ten aanzien van de pachtprijs. Hetzelfde 
geldt voor het recht van de pachter op vergoeding voor aangebrachte ver
beteringen en het remissierecht. 

Afgezien van enkele minder belangrijke regelingen is echter het debat 
over de nieuwe Pachtwet beheerst door de vraag of en in welke mate bij 
de al dan niet goedkeuring van een pachtovereenkomst landbouwkundige 
toetsing moest plaats vinden. Daarover waren de meningen ernstig ver
deeld. In het vervolg van dit artikel zal aan deze toetsing dan ook de meeste 
aandacht moeten worden besteed. Alvorens tot een bespreking van dit toet
singsrecht over te gaan is het gewenst een korte samenvatting te geven van 
de inhoud van het ontwerp, zoals dit door de Tweede Kamer is aan
vaard. 

Gemakkelijk is het niet, deze wet van maar liefst 192 artikelen in 
enkele zinnen samen te vatten. Dit betekent ook dat geen verpachter of 
pachter in de praktijk geacht kan worden de pachtwet te kennen. En niet 
alleen deze belanghebbende groepen! Het Pachtbesluit kon het nog af met 
91 artikelen. Het blijkt het noodlot van elke nieuwe wetgeving te zijn 
steeds verder in details te moeten treden. Zal deze ontwikkeling nog eens 
worden gestuit? Het ons Nederlanders eigen perfectionisme zal daarbij 
ook wel een grote rol spelen. 

Hier volgt dan de korte inhoud van de belangrijkste bepalingen van de 
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nieuwe wet. De lezers zullen begrijpen, dat we zelfs niet onbelangrijke 
onderdelen onbesproken moeten laten. 

De bepaalde duur van de pachtovereenkomst is gehandhaafd. Voor 
hoeven bedraagt deze 12 jaren, voor los land 6 jaren (art. 12). Verlenging 
van de pachtovereenkomst heeft volgens de nieuwe wet thans van rechts
wege plaats (art. 36). In het Pachtbesluit was voorgeschreven, dat de 
pachter verlenging moest aanvragen bij de pachtkamer en de verpachter 
daartegen in verzet kon komen. Thans loopt de pachtovereenkomst van 
rechtswege door, tenzij de verpachter de overeenkomst tegen het einde 
van de bepaalde duur opzegt. In dat geval kan de pachter tegen de opzeg
ging in verzet komen. Dit lijkt ons een verbetering. In de praktijk is ge
bleken dat, indien de pachter door onkunde of misverstand ten aanzien van 
het tijdstip waarop de pachtovereenkomst zou eindige.n de voorgeschreven 
termijn om verlenging aan te vragen niet in acht had genomen, voor hem 
verlenging uitermate bezwaarlijk te verkrijgen kon zijn. Ook het voorover
leg tussen verpachter en pachter leverde soms grote bezwaren en onzeker
heden op. Aangenomen mag worden dat de verpachter beter op de termijnen 
zal letten. Vooral bij voorgenomen eigen gebruik zal hij zeker wel uitkijken. 

Na verkregen toestemming is ook de mogelijkheid gehandhaafd voor 
kortere duur dan de wettelijke te verpachten (art. 12 lid 3). Is deze kortere 
duur langer dan één jaar, dan is de mogelijkheid geschapen dat de pach
ter verlenging aanvraagt. De motivering is dat de bijzondere omstandig
heden op grond waarvan verpachting voor kortere duur werd gevraagd, 
zich soms achteraf niet blijken voor te doen. In zo'n geval zou de moge
lijkheid ontbreken de ~achter in het genot van het verpachte te laten. In 
deze moeilijkheid kan thans door eventuele verlenging worden voorzien. 

Het is te verwachten, dat deze mogelijkheid van verlenging van een 
pachtovereenkomst, welke voor kortere duur is gesloten, de verpachter wel 
zal afschrikken te verzoeken voor kortere duur - langer dan één jaar -
te verpachten. Wenst de verpachter zich vrij te houden, dan zal hij óf 
trachten toestemming te krijgen om voor een jaar te verpachten óf er 
iets anders op verzinnen! 

Een mondelinge pachtovereenkomst is niet nietig (art. 11). De meest 
gerede partij kan schriftelijke vastlegging van de mondeling gesloten 
pachtovereenkomst vorderen bij de pachtkamer. Daarna toetst de grond
kamer de pachtovereenkomst ambtshalve. 

Een verbetering is ook dat het thans uitdrukkelijk is toegestaan een 
ontwerp-pachtovereenkomst ter toetsing in te zenden (art. 7). Beide 
partijen zijn dan na de toetsing, indien deze voor één van hen of voo.r 
beiden ongelukkig uitvalt, weer vrij. Wordt binnen twee maanden een 
pachtovereenkomst ingezonden, gelijkluidend aan het goedgekeurde con
cept, dan is de grondkamer tot goedkeuring gehouden. Het voordeel is dat 
partijen, voordat zij gebonden zijn, weten kunnen welk standpunt de 
toetsende grondkamer inneemt. 

Behalve de landbouwkundige toetsing - waarover straks - heeft 
uiteraard ook toetsing van de overeengekomen pachtprijs plaats (art. 5 
lid 1, onder a). De grondkamer keurt de pachtprijs goed, indien deze niet 
hoger is dan ingevolge de bepalingen van een uit te vaardigen algemene 
maatregel van bestuur is toegelaten. In art. 3 is bepaald dat bij algemene 
maatregel van bestuur regelen worden vastgesteld ten aanzien van de 
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hoogst toelaatbare pachtprijs. Met inachtneming van deze regelen kunnen 
de grondkamers, ieder voor haar gebied, zo nodig streeksgewijs, ten aan~ 
zien van de pachtprijs bij besluit nadere regelen vaststellen (art. 4). Bij 
de voorbereiding van deze algemene maatregel van bestuur worden het 
Landbouwschap en een in te stellen commissie voor het grond- en pacht
prijspeil als adviesinstanties ingeschakeld. Aanvankelijk was het Land
bouwschap hier niet uitdrukkelijk genoemd. Bij de openbare behandeling 
is daarop terecht aangedrongen. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
voor de landbouw is voor het geven van advies op dit gebied de eerst 
aangewezene. 

In art. 3 lid 3 wordt dan nog bepaald dat de normen in de algemene 
maatregel van bestuur neergelegd, strekken tot bevordering van pacht~ 
prijzen, welke in een redelijke verhouding staan tot de bedrijfsuitkomsten 
bij een behoorlijke bedrijfsuitvoering, met dien verstande, dat bij het 
vaststellen van die normen de redelijke belangen van de verpachter mede 
in acht worden genomen. 

Wij gaan thans niet in op de economische zijde van het pachtprijs
niveau. In dit lid komt tweemaal het woord "redelijke" voor. Ook hier kan 
de reeds zo vaak gestelde vraag worden gedaan: wat is redelijk? Mis
schien zal de praktijk het leren. 

In het algemeen heeft men zich bij de openbare behandeling in de 
Tweede Kamer niet verzet tegen het feit dat aan de Kroon zo grote be
voegdheid tot het vaststellen van de hoogte van de pachtprijzen werd ge
geven. Wel is sterk gepleit voor inschakeling van de organisaties van de be
langhebbende groepen. Ook wij zijn van oordeel dat, gezien de nauwe 
samenhang tussen het door de overheid te voeren prijzenbeleid in de land
bouwen de vergoeding voor het gebruik van grond en gebouwen, de 
overheid invloed moet kunnen uitoefenen op het pachtprijspeil. Slechts 
binnen dit door de overheid aan te geven kader kan aan de grondkamers 
bij de toetsing van de pachtprijs enige vrijheid worden gelaten. 

Telkens voor het verstrijken van een pachtperiode van drie jaren kan 
de pachter of de verpachter aan de grondkamer verzoeken de tegenprestatie 
te herzien (art. 19). Van deze bevoegdheid zal door een der partijen 
alleen gebruik gemaakt worden indien men het onderling niet eens kan 
worden over een wijziging van de bestaande pachtovereenkomst. De ge
wijzigde pachtovereenkomst moet in dit geval uiteraard weer door de 
grondkamer worden getoetst. 

Nieuw is de in art. 49 gegeven mogelijkheid, paChtoverneming te vor
deren. De pachter, die de leeftijd van vijf en zestig jaren heeft bereikt of 
ten gevolge van ziekte of van invaliditeit niet meer in staat is het ge
pachte op behoorlijke wijze te exploiteren, kan zich tot de pachtkamer 
wenden met de vordering zijn echtgenoot, een of meer zijner bloed- en 
aanverwanten in de rechte lijn, een of meer zijner pleegkinderen of een of 
meer van de medepachters in zijn plaats als pachter te stellen. 

In zo'n geval kan ook de verpachter vorderen, dat een of meer anderen 
van de hierboven genoemde belanghebbenden in de plaats van een pachter 
worden gesteld. 

Deze regeling is ontsproten aan de wiens een verjonging van de pacht
tersstand te bevorderen en bij die gelegenheid een landbouwkundige toet
sing van de pachtovereenkomst mogelijk te maken. Bij de behandeling 
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van deze materie is, o. i. terecht, getracht de landbouwkundige toetsing 
bij de pachtoverneming belangrijk te beperken. Dat is gelukt. Wij komen 
hierop terug bij de bespreking van de landbouwkundige toetsing. Verder 
is, zonder succes, getracht voor de verpachter, ter gelegenheid van de vor
dering tot overneming van de pacht, door de pachter ingesteld, een ver
ruiming van zijn keuzemogelijkheid te verkrijgen, in die zin dat hij zijn 
nieuwe pachter ook zou kunnen kiezen buiten de door ons hiervoor ge
noemde groepen belanghebbenden. Op zichzelf zou voor deze verruiming 
iets te zeggen zijn. Was deze verruiming aangebracht, dan zou echter 
de animo van de zittende pachters, pachtoverneming te vorderen, wel 
danig geslonken zijn, gezien het risico dat de verpachter de gelegenheid 
zou hebben met een "vreemde" adspirant-pachter aan te komen. 

In het Pachtbesluit wordt bepaald, dat de pachtovereenkomst niet van 
rechtswege teniet gaat door de dood van de verpachter of de pachter. In 
het ontwerp-Pachtwet werden op dit punt wijzigingen aangebracht. De 
pachtovereenkomst gaat - zo luidde het ontwerp - niet van rechtswege 
teniet door de dood van de verpachter. Na de dood van de pachter loopt 
de pachtovereenkomst met de gezamenlijke erfgenamen van de pachter door 
hetzij tot het einde van het eerstvolgende pacht jaar, hetzij tot het tijdstip 
waarop pachtoverneming plaats vindt. Als hoofdargument voor deze ver
andering werd in de memorie van toelichting genoemd de wenselijkheid, 
na de dood van de pachter gelegenheid te scheppen de pachtovereenkomst 
landbouwkundig te toetsen. Er wordt in dat geval immers een nieuwe 
pachtovereenkomst gesloten. In het tweede nader gewijzigde ontwerp van 
wet hebben echter de indieners van het wetsontwerp de redactie van het 
Pachtbesluit op dit punt, op aandrang uit de Tweede Kamer, weer her
steld. Dit lijkt ons juist. De pachter dood en de pachtovereenkomst be
eindigd, dat is wel heel naar. Ter gelegenheid van de beslissing van de 
pachtkamer over de daaropvolgende in-de-plaatsstelling wordt nu slechts 
een zeer beperkte toetsing gehanteerd. 

Daar het continuatie-recht, d. i. het recht op verlenging van de pacht
overeenkomst, geen meningsverschillen oplevert, zien wij er van af in te 
gaan op de uitgebreide voorschriften, in § 7 van de nieuwe wet aan de 
pachtkamer gegeven, om tot een juiste beslissing inzake de al of niet ver
lenging te komen. 

Is de verpachter van oordeel dat de pachter te kort schiet in zijn ver
plichting tot onderhoud van land en/of gebouwen, dan kan de verpachter 
de pachtkamer verzoeken een onderzoek naar de toestand daarvan in te 
stellen. De pachtkamer kan daarna zonodig de pachter aanwijzingen 
geven omtrent het uitvoeren van zijn verplichting tot onderhoud en kan 
tevens een termijn stellen binnen welke de pachter de aanwijzingen moet 
hebben opgevolgd. Verzuimt de pachter de aanwijzingen binnen de ge
stelde termijn op te volgen, dan kan dit leiden tot ontbinding van de 
pachtovereenkomst. Wij achten deze bepalingen van belang. Op deze wijze 
worden eindeloze procedures over de al dan niet verwaarlozing van het 
gepachte voorkomen. 

Een belangrijke verbetering is ook dat in beginsel in geval van ont
eigening, in geval van tussentijdse ontbinding en niet-verlenging van de 
pachtovereenkomst aan de pachter een gelijke schadevergoeding wordt 
toegekend. In de drie hier bedoelde gevallen moet de pachter wijken voor 
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het gebruik van de grond voor andere dan landbouwkundige doeleinden. 
Het is billijk dat de pachter op gelijke wijze wordt schadeloosgesteld, hetzij 
wanneer de grond wordt onteige..nd, hetzij de grond bij minnelijke ver
koop aan het gebruik als landbouwgrond wordt onttrokken. In deze ge
vallen wordt aan de pachter immers de grondslag van zijn maatschappelijk 
bestaq.n ontnomen, terwijl andere dan landbouwbelangen worden gediend. 
Bovendien is het zelfs bij een behoorlijke schadevergoedingsregeling voor 
de pachter uiterst moeilijk elders een bedrijf te pachten. Gelukkig ge
nieten deze slachtoffers thans enige voorrang bij toewijzing van bedrijven 
in de Ijsselmeerpolders en andere domeingronden. 

Een groot gedeelte van de nieuwe wettelijke bepalingen heeft betrekking 
op de samenstelling en de werkwijze van de grondkamers en de Centrale 
Grondkamer, alsmede op de samenstelling en de bevoegdheden van de 
pachtkamers en de pachtkamer van het gerechtshof en de behandeling 
van pachtzaken. Dat ook een aantal artikelen gewijd is aan de overgangs
en slotbepalingen spreekt vanzelf. In ditzelfde hoofdstuk vinden ook de 
talrijke wijzigingen in de bestaande wetten een plaats. Het kader van dit 
artikel laat niet toe op de inhoud van deze artikelen breed in te gaan. 
Slechts met een enkele opmerking moeten wij volstaan. 

In het algemeen kan men het zo stellen, dat waar de beslechting van 
rechtsgeschillen op de voorgrond staat de pachtkamer bevoegd is. Beslis
singen van hoofdzakelijk landbouwkundige aard zijn daarentegen aan 
de grondkamer opgedragen. 

In artikel 77 van het ontwerp was bepaald, dat een door de minister van 
Landbouw aan te wijzen ambtenaar bevoegd is de zittingen van de grond
kamer, ook in raadkamer, bij te wonen en op verzoek of uit eigen beweging 
advies uit te brengen. In de Tweede Kamer rees hiertegen verzet. Men 
achtte de zelfstandigheid van de grondkamer hierdoor enigermate aange
tast. De minister liet de uitspraak aan de Kamer over. Het gevolg was, dat 
de bepaling uit de wet werd geschrapt. 

Wij achten deze schrapping juist. De grondkamers ontvangen bindende 
normen van de minister met het oog op de toetsing. De toepassing daar
van is aan de grondkamers opgedragen. Ook bij de uitvoering van die op
dracht nog weer een vertegenwoordiger van de minister te plaatsen, lijkt 
ons overbodig en in sommige gevallen schadelijk. De grondkamers hadden 
in het Pachtbesluit (art. 59) de bevoegdheid de Rijksconsulenten inlich
tingen te vragen. Dat lijkt ons ook onder de nieuwe regeling voldoende. 

Tengevolge van de aandrang uit de Tweede Kamer is bepaald, dat de 
voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de grondkamer 
tot hun zeventigste jaar hun functie kunnen blijven vervullen. Zij worden 
telkens benoemd voor een tijd van vijf jaar. Aanvankelijk was de ouder
dom van vijf en zestig jaar het limiet. Ook deze wijziging achten wij juist. 
De deskundigheid en ervaring van de leden van de grondkamer kunnen 
op deze wijze langer worden benut. 

Het ontwerp voorzag in een samenstelling van de Centrale Grondkamer 
met drie tot de rechterlijke macht behorende leden en twee niet tot de 
rechterlijke macht behorende deskundige leden. In het nader gewijzigd 
ontwerp werd de verhouding omgedraaid, nl. twee raadsheren en drie des
kundigen. Tijdens de behandeling van het telkenmale gewijzigd ontwerp 
is de regering, na aandrang uit de Tweede Kamer, weer overstag gegaan 
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en tot de tekst van het oorspronkelijke ontwerp teruggekeerd. Gezien de 
noodzakelijke objectiviteit van de Centrale Grondkamer lijkt het ons juist, 
dat de meerderheid der leden bestaat uit raadsheren, ervaren op het terrein 
van het nemen van wetsgetrouwe beslissingen. 

De minister van Justitie is niet bezweken voor de aandrang de des
kundige leden van de pachtkamers voor het léven te benoemen. Ook otliS 

lijkt het juister voor deze deskundigen de benoemingstermijn van vijf 
jaren te handhaven. Het betreft hier immers geen hoofdfunctie, terwijl 
verandering van werkkring of woonplaats van de deskundige leden moei
lijkheden zou kunnen oproepen. 

Behoudens de landbouwkundige toetsing, die nog op bespreking wacht, 
hebben wij hiermede de belangrijkste bepalingen van de nieuwe Pachtwet 
de revue laten passeren. Herhaald moet worden, dat deze samenvatting 
noodzakelijkerwijze onvolledig is. Wil men alles van de voorbereiding 
en de huidige tekst afweten, dan raden wij onze lezers aan, zich met de; 
betreffende rapporten, de witte en de groene Kamerstukken, enige tijd op 
te sluiten. Men neme die tijd dan niet al te kort! 

Thans iets breder over de landbouwkundige toetsing. Ook dat is een 
omvangrijke materie. Deze gedetailleerde landbouwkundige toetsing is voor 
het eerst geïntroduceerd in de Wet vervreemding landbouwgronden (1953). 
Bij toetsing door de grondkamer van een koopovereenkomst, betrekking 
hebbend op landbouwgronden, moet die kamer zich ook afvragen, of de 
overdracht zal leiden tot een ondoelmatige verkaveling of een ondoelmatige 
ligging van het land ten opzichte van de bedrijfsgebouwen. Voorts, of 
de overdracht zou leiden tot een zo geringe bedrij fsgrootte, dat de onder
nemer zijn volledige arbeidskracht op het bedrijf niet produktief kan 
maken. En in de derde plaats of de overdracht zou leiden tot het gebruik 
van het land ter verkrijging van neveninkomsten, anders dan voor zelf
voorziening. Op de destijds over deze landbouwkundige toetsing gevoerde 
discussie gaan we thans niet in. Duidelijk is dat de grondkamers de land
bouwkundige toetsing alleen konden hanteren indie.n de overdracht zou 
leiden tot de hierboven genoemde ongewenste gevolgen. Slechts versnip
pering en verslechtering van de verkaveling ten gevolge van overdracht 
van landbouwgrond kon door niet-goedkeuring worden voorkomen. Ook de 
jurisprudentie van de Centrale Grondkamer heeft deze zienswijze be
vestigd. Men noemt dit wel de negatieve sanering. De minister van Justitie 
heeft bij de openbare behandeling voor dit soort toetsing de term "verge
lijkende toetsing" ingevoerd. Bij deze opzet wordt dus een vergelijking 
gemaakt tussen de toestand van vóór en na de overdracht. Alleen in het 
geval dat de overdracht zou leiden tot bv. versnippering of ondoelmatige 
ligging van de percelen, mag de grondkamer de overdracht niet goed
keuren. Door deze methode is het dus alleen mogelijk verslechtering van 
de verkaveling enz. tegen te gaan. 

Een andere methode is, bovendien - een stap verder gaande - op 
objectieve wijze de landbouwkundige toetsing toe te passen. De grond
kamer vraagt zich dan af, ongeacht de voordien bestaande toestand, of de 
verkaveling doelmatig is, of het land niet te ver van de bedrijfsgebouwen 
ligt, of de toekomstige eigenaar een voldoende dagtaak op zijn bedrijf zal 
hebben, enz. 
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Zoals reeds werd opgemerkt is bij de Wet vervreemding landbouw
gronden de vergelijkende toetsing geïntroduceerd. De woorden "leiden 
tot" lieten, ook o. i., geen andere uitleg toe. 

In het oorspronkelijke ontwerp regelende de pacht (1955) kwam nage
noeg dezelfde omschrijving ten aanzien van de landbouwkundige toetsing 
voor als in art. 9 van de Wet vervreemding landbouwgronden. Dus de 
vergelijkende toetsing. Het gevolg zou zijn - gezien de jurisprudentie van 
de Centrale Grondkamer - dat, evenals ter gelegenheid van de over'j 
dracht in eigendom van landbouwgrond, ook bij verpachting de verge
lijkende methode zou worden toegepast. 

Intussen bleek echter dat de regering zich niet gelukkig gevoelde met 
deze interpretatie van de Centrale Grondkamer. 

Dit kwam pas duidelijk tot uitdrukking in de memorie van antwoord 
van 28 mei 1956 op het voorlopig verslag inzake de nieuwe regeling van 
de pacht. Als antwoord op de opmerkingen van vele leden in het voorlopig 
verslag, dat de landbouwkundige toetsing, opgevat in de zin van de Cen
trale Grondkamer, tot een dode letter zou worden, hebben de onderteke
naars van de memorie van antwoord zich duidelijk uitgesproken. Op blz. 18 
(rechterkolom ) van de memorie van antwoord inzake het ontwerp nieuwe 
pachtwet wordt gesteld, dat de term "tenzij de overeenkomst zou leiden 
tot", aldus dient te worden opgevat, dat de grondkamer de haar voor
gelegde overeenkomst niet goedkeurt, wanneer zij aan de hand van de 
landbouwkundige toetsingsnormen de gebruikstoestand als gevolg van de 
pachtovereenkomst of wijzigingsovereenkomst niet aanvaardbaar acht, 
ongeacht de vóór het aangaan van die overeenkomst bestaaruie situatie 
(cursivering van ons, R). Hier blijkt dus, dat de regering op het standpunt 
stond, dat ook bij de voorgestelde tekst de eerder genoemde objectieve 
methode moet worden gevolgd. En dit in strijd met de jurisprudentie van 
de Centrale Grondkamer. Met prof. Houwing, die dit in het maandblad 
De Pacht van september 1956 deed, verwonderden wij ons zowel over het 
feit, dat de regering een interpretatie van art. 9 van de Wet vervreem
ding landbouwgronden verdedigde, die naar onze mening in strijd was 
met de huidige tekst, als over het feit dat nu niet concreet in de bijge
voegde nota van wijziging elke twijfel werd uitgesloten door de woorden 
"ongeacht de voor het aangaan van die overeenkomst bestaande toestand" 
in de tekst van de nieuwe Pachtwet op te nemen. Van het standpunt 
van de regering uit gezien zou dit laatste alleszins voor de hand hebben 
gelegen. Deze materie is echter blijkens het verslag van het mondeling 
overleg tussen de ministers van Justitie en van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en de commissie van voorbereiding, gedateerd 7 juni 
1957, opnieuw onderwerp van gesprek geweest. Het gevolg was dat in de 
tweede nota van wijzigingen, bij dit verslag gevoegd, in de tekst van art. 5 
aan de woorden "zou leiden tot", de woorden "ongeacht de voordien be
staande toestand" werden toeg,evoegd. Aan deze aanvulling zal wel niet 
vreemd geweest zijn het feit dat bij de verdere voorbereiding van een 
nieuwe pachtregèling de handtekening van de nieuw opgetreden minister 
van Justitie, prof. Samkalden, onder de Kamerstukken prijkte! Afgezien 
hoe men over de obj~ctieve toetsing denkt, toegegeven moet worden dat 
op dit punt duidelijkheid was geschapen. 

Tegelijkertijd werd in de discussie tevens betrokken de noodzakelijkheid, 
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o.a. in de IJsselmeerpolders er zorg voor te dragen dat bij eventuele ver
pachting de verkaveling of de ligging van de grond ten opzichte van de 
bedrijfsgebouwen niet minder doelmatig zou worden dan de bestaande. 
Op zichzelf lijkt deze gedachte ons juist, evenals de zorg voor het behoud 
van een goede verkaveling na, met veel overheidsgeld, tot stand gebrachte 
ruil- en herverkavelingen. 

Mede ten gevolge van nader beraad met de commissie van voorbereiding, 
was in het tweede nader gewijzigde ontwerp van wet - het ontwerp, dat als 
grondslag diende voor de openbare behandeling van de ingediende amen
dementen - de landbouwkundige toetsing in hoofdzaak als volgt geregeld 
(art. 5): De grondkamer keurt de pachtovereenkomst niet goed indie.n 
- afgezien van pachtprij s en overige verplichtingen - de overeenkomst, 
ongeacht de voordien bestaande toestand, zou leiden tot een ondoelmatige 
verkaveling of een ondoelmatige ligging van het land ten opzichte van de 
bedrijfsgebouwen of van de woning; de overeenkomst, indien deze betrek
king heeft op land, dat begrepen is geweest in een ruil- of herverkaveling 
of dat gelegen is in de IJsselmeerpolders, zou leiden tot een verkaveling of 
ligging van het land ten opzichte van de bedrijfsgebouwen of van de 
woning, die minder doelmatig is dan de bestaande of zou leiden tot een 
geringere bedrijfsgrootte dan de bestaande. 

V oorts moet de grondkamer de overeenkomst - en dit geldt weer 
voor alle pachtovereenkomsten - afkeuren, indien de algemene be
langen van de landbouw worden geschaad. De grondkamer heeft o. m. 
de bevoegdheid als schadelijk voor de algemene belangen van de landbouw 
aan te merken overeenkomsten welke zouden leiden tot een zo geringe 
bedrijfsgrootte, dat de ondernemer zijn volledig,e arbeidskracht op het 
bedrijf niet produktief kan maken; het land gebruikt wordt ter verkrijging 
van neveninkomsten, anders dan voor zelfvoorziening; de pachtovereen
komst zou leiden tot vergroting van een bedrijf, waarvan uitbreiding voor 
de ondernemer niet van overwegende betekenis is, terwijl in de nabijheid 
een of meer kleine bedrijven uitbreiding behoeven. 

In het vervolg van artikel 5 stonden dan nog enkele verzachtingen voor 
bijzondere omstandigheden, onredelijkheid, opvolging in familierelatie of 
wanneer het verpachte gelegen is in een goedgekeurd uitbreidingsplan of 
wederopbouwplan en daarbij een niet tot de landbouw betrekkelijke be
stemming heeft gekregen. Zo stond het dus in het tweede nader gewijzigde 
ontwerp van wet. 

Uit een en ander blijkt o. m. dat tijdens de besprekingen met de com
missie van voorbereiding en de gehouden algemene beschouwingen over het 
ontwerp van wet, de landbouwkundige toetsing ten aanzien van bedrijfs
grootte en neveninkomsten facultatief werd gesteld en de uitzonderingsbe
palingen werden verruimd. 

Zoals we reeds eerder opmerkten was de mogelijkheid van landbouw
kundige toetsing - kort uitgedrukt: toetsing op verkaveli.ng, ligging, be
drijfsgrootte en neveninkomsten - het meest omstreden punt. In de loop 
van het debat in de Tweede Kamer werd de toetsing op bedrijfsgrootte 
en neveninkomsten belangrijk verzwakt. Dit geschiedde in deze vorm, dat 
de grondkamer bij toetsing bevoegd is onder meer als schadelijk voor de 
algemene belangen van de landbouw aan te merken overeenkomsten, welke 
zouden leiden tot een te geringe bedrijfsgrootte en het verkrijgen van 
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neveninkomsten. Dit deel van de landbouwkundige toetsing werd dus 
facultatief gesteld. 

Nu waren er met name twee aangelegenheden, welke invloed hebben 
uitgeoefend op de gang van het debat in de Tweede Kamer en die in 
het nadeel van de regering werkten. 

In de eerste plaats had de minister van Landbouw zich bij de be
handeling van de landbouwbegroting in de Eerste Kamer aangesloten bij 
zijn partijgenoot prof. Schermerhorn, toen deze opmerkte dat de enig 
juiste oplossing om op dit terrein uit de moeilijkheden te komen zou zijn 
de cultuurgrond in handen van de staat te brengen. De minister had dit een 
weldaad voor de boerenstand genoemd. Veel plezier heeft de minister van 
deze persoonlijke bekentenis niet gehad; zeer waarschijnlijk niet binnen 
de kring van de P. v. d. A., doch zeker niet daarbuiten. Ook al werd van 
de zijde van de P. v. d. A. tijdens het debat getracht de wens tot sociali
satie vim de grond als een zakelijke aangelegenheid voor te stellen, andere 
politieke groeperingen bekeken de pachtvoorstellen mede tegen deze, niet 
te aanvaarden, achtergrond. 

In de tweede plaats was de objectieve sanering (de invoeging van de 
woorden "ongeacht de voordien bestaande toestand") op een zeer laat tijd
stip in de Wetstekst gebracht, terwijl binnenkort een rapport van de com
missie-Hofstee te verwachten is, dat over de sanering van het oude land 
met behulp van in de IJsselmeerpolders gelegen gronden zal handelen. 

Wellicht is vooral het laatstgenoemde feit de oorzaak geweest, dat een 
principieel debat over de bevoegdheid van de overheid met betrekking 
tot deze ingrijpende landbouwkundige toetsingsvoorstellen achterwege is 
gebleven. 

De heer Biewenga wenste aanvankelijk de landbouwkundige toetsing 
- de vergelijkende en de objectieve - geheel uit het ontwerp te schrappen 
in afwachting van het rapport-Hofstee. Het aanvankelijk door hem inge
diende amendement sloot dus ook uit de vergelijkende toetsing toe te 
passen in ruil- en herverkavelingsgebieden en in de Ijsselmeerpolders. 
Het door de regering ten aanzien van dit amendement uitgesproken "on
aanvaardbaar" lijkt ons wel enigermate verklaarbaar, gezien ook de dis
cussies over dit laatste probleem tijdens en na de kabinetsformatie. 

Daarna heeft de heer Biewenga zijn amendement zodanig gewijzigd, 
dat vergelijkende toetsing in de ruil- en herverkavelingsgebieden en in 
de IJsselmeerpolders wel mogelijk bleef. Ook dit amendement is echter 
verworpen. Het amendement werd door de ministers van Justitie en 
van Landbouw "persoonlijk" onaanvaardbaar verklaard. 

De heer Droesen heeft in een uitvoerige rede de bezwaren tegen de voor
gestelde objectieve toetsing uiteengezet. Hij kreeg verscheidene onder
geschikte - overigens niet onbelangrijke - wensen ingewilligd, doch de 
minister bleef vasthouden aan de objectieve toetsing. Het amendement van 
de heer Droesen, de woorden "ongeacht de voordien bestaande toestand", 
uit art. 5 te schrappen werd echter door de Kamer aanvaard, zodat de 
objectieve toetsing verviel. Het wekt bevreemding, dat over dit amende
ment het "onaanvaardbaar" door de regering niet werd uitgesproken! 
Dat een drietal a. r. Tweede-Kamerleden tegen het amendement-Droesen 
heeft gestemd is in het licht van de redevoeringen van de heer Biewenga, 
zo op het eerste gezicht, niet geheel duidelijk. Daarna heeft de a. r. fractie 
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in haar geheel tegen de inhoud van art. 5 van het ontwerp gestemd. 
Wij hebben de indruk dat vooral door de procedure-kwestie (wachten 

op het rapport-Hofstee of niet) het debat niet tot zijn recht is gekomen. 
Dat is wel jammer. 

Ten gevolge van deze gang van zaken is ons thans niet bekend, welk 
standpunt de a. r. Tweede-Kamerfractie inzake de landbouwkundige toet
sing eigenlijk inneemt. 

Kort geformuleerd is de landbouwkundige toetsing in art. 5 thans als 
volgt geregeld: 

a. de pachtovereenkomst wordt niet goedgekeurd indien de overeen
komst zou leiden tot een ondoelmatige verkaveling of ondoelmatige 
ligging, 

b. in ruil- of herverkavelingsgebieden en in de IJsselmeerpolders even
eens vergelijkende toetsing (minder doelmatig dan de bestaande ver
kaveling of ligging en een geringere dan de bestaande bedrijfs
grootte), 

c. in alle gevallen facultatieve toetsing ten aanzien van bedrijfs
grootte, neveninkomsten en reservering van het gepachte voor ver
groting van kleine bedrijven, 

d. bevoegdheid van de grondkamer, in bijzondere omstandigheden, op 
grond van redelijkheid of landbouwbelang, de pachtovereenkomst 
goed te keuren en de landbouwkundige toetsing niet te effectueren, 

e. uitsluiting van de landbouwkundige toetsing bij overeenkomsten met 
echtgenoten, bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, pleegkinderen 
en medepachters (uitgezonderd in ruil- en herverkavelingsgebieden 
en in de IJsselmeerpolders). 

Bij de pachtoverneming wordt een zeer beperkte landbouwkundige 
toetsing toegepast (uitsluitend in ruil- of herverkavelingsgebieden en in de 
IJ sselmeerpolders; art. 49). Ten aanzien van de in-de-plaatsstelling, na 
overlijden van de pachter, geldt hetzelfde (art. 54). 

Overzien wij het resultaat van het moeizaam pogen, een nieuwe pacht
wet tot stand te brengen, dan komen wij voor ons zelf tot de conclusie 
dat het ontwerp tijdens de behandeling in de Tweede Kamer talrijke ver
beteringen heeft ondergaan. De belangrijkste daarvan werden door ons 
besproken. Een vergelijking tussen het Pachtbesluit en het nieuwe ontwerp 
valt in het voordeel van het laatste uit. De wet is in de Tweede Kamer dan 
ook met zo goed als algemene stemmen aanvaard. De staatkundig-gerefor
meerden en communisten stemden tegen. 

De beperkte landbouwkundige toetsing, zoals deze in het wetsontwerp 
is neergelegd, heeft onze instemming. De grondkamers kunnen thans er
varing opdoen met de landbouwkundige toetsing. Op deze wijze kan wor
den bevorderd, dat de verkaveling en de bedrijfsgrootte in de landbouw 
niet verslechtert. Dit is met het oog op de noodzakelijke verhoging van 
de arbeidsproduktiviteit in de landbouw zeer noodzakelijk. Overigens zijn 
wij er van overtuigd, dat t. z. t. een bescheiden begin zal moeten worden 
gemaakt met de objectieve toetsing van het gepachte. Onze gedachten 
gaan dan uit naar een zodanige toetsing dat deze - in objectieve zin -
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alleen plaats vindt indien het niet een familierelatie of niet een bestaande 
relatie tussen verpachter en pachter betreft. Een zodanige toetsing, die 
onmogelijk kan maken dat een te slecht verkaveld of te klein bedrijf aan 
een nieuwe pachter wordt verpacht, behoort echter met vele waarborgen 
omkleed te zijn. In het algemeen zijn goede beroepskeuzevoorlichting, 
ruime werkgelegenheid in andere bedrijfstakken enz. doeltreffender mid
delen om de agrarische structuur in ons land te verbeteren dan deze vorm 
van sanering. 

Zou echter ook de objectieve landbouwkundige toetsing in de toekomst 
worden toegepast, dan komen allerlei vragen omtrent de verhouding tussen 
kleine boer en grote boer (in verband met de werkgelegenheid), de vraag 
wat eigenlijk een te klein bedrijf is en de regeling van de eventuele finan
ciële gevolgen. van een negatieve beslissing van de grondkamer voor de 
verpachter aan de orde. Ook de vraag in hoeverre het verkrijgen van 
neveninkomsten moet worden tegengegaan is moeilijk te beantwoorden. 

Dit is voor ons echter geen dringend probleem. Wellicht dat de com
missie-Hofstee over al deze vraagstukken licht zal verspreiden. Intussen 
juichen wij het toe dat de grondkamers op grond van art. 5 van de thans 
door de Tweede Kamer aanvaarde PachtWet met de beperkte landbouw
kundige toetsing ervaring kunnen opdoen. De beslissingen van de Centrale 
Grondkamer in hoger beroep kunnen bijdragen tot eenheid van de be
slissingen der diverse grondkamers. 

Zoals uit de inhoud van dit artikel blijkt bevat, naar onze mening, 
deze wet geen bepalingen die in strijd zijn met onze antirevolutionaire op
vattingen inzake de verhouding tussen overheid en landbouw. Wij zien ze 
althans .niet. Bij een actief landbouwbeleid behoort, gezien de schaarste 
aan cultuurgrond en de noodzaak tot verhoging van de arbeidsprodukti
viteit, een actief pachtbeleid. 

Het is - en dit tenslotte - niet in te zien, dat de behandeling van dit 
produkt van wetgeving op pachtgebied in de Eerste Kamer nog op onover
komelijke bezwaren zal stuiten. 

De situatie uit 1932, toen de Eerste Kamer het ontwerp van wet tot 
regeling van de pacht, dat door de Tweede Kamer was aanvaard, ver
wierp, zal zich o. i. niet herhalen. Ook de Eerste Kamer zal met over
grote meerderheid dit ontwerp aanvaarden. 

* 
MIDDENST ANDSPOLITIEK IN DEZE TIJD 1) 

DOOR 

H. VAN EIJSDEN 

Alvorens mIJ In de problematiek van het voor heden aangekondigde 
onderwerp te begeven, mag ik aan de hand van enkele cijfers trachten 
de betekenis van de middenstand voor onze volkshuishouding te schetsen. 

1) Referaat gehouden ter conferentie met a. r. middenstanders op 3 juni 1957. 
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Ik bedien mij daarbij van de cijfers van de bedrijfstelling, welke zowel in 
1930 als in 1950 is gehouden, omdat dan een gelegenheid bestaat een verge
lijking te maken over een periode van 20 jaar. De statistiek beschouwt, 
zoals bekend, als middenstands-ondernemingen vestigingen met minder 
dan 11 personen. Het is mij bekend dat dit niet geheel klopt op hetgeen 
zich in de praktijk als middenstand aandient, maar het lijkt mij een hache
lijke zaak te trachten een sluitende definitie van het begrip middenstand 
te geven. Ik houd mij dus voor het verstrekken van cijfers aan de statis
tische indeling. 

In 1930 waren er in Nederland 384.000 middenstandsvestigingen, dat 
was 95.7 % van het totale aantal ondernemingen. 

In 1950 waren er 379.ooomiddenstandsvestingen, is gelijk aan 93 ro 
van het totale aantal. 

Deze cijfers laten zowel een teruggang zien van het absolute aantal als 
een relatieve teruggang, nl. in vergelijking met het totaal aantal onder
nemingen. 

Daarentegen is het absolute aantal in middenstands-onderneminge.n werk
zame personen gestegen van 821.000 tot 959.000 een vooruitgang met 
ongeveer 1'38.000 personen, dat is gelijk aan ongeveer 17 ro. Aangezien 
echter onze beroepsbevolking in deze 20 jaren in sterkere mate is toege
nomen, is er toch sprake van een relatieve achteruitgang nl. van 46.1 
tot 38.2 ro. 

Uit deze cijfers kunne.n enkele conclusies worden getrokken. 
In de eerste plaats, dat de kleine onderneming in Nederland nog een be

langrijke positie inneemt, omdat verreweg het grootste aantal vestigingen 
daartoe moet worden gerekend. 

In de tweede plaats, dat de teruggang van het aantal vestigingen, gesteld 
tegenover de vooruitgang van het aantal werkzame personen, zou kunnen 
wijzen op een groei in bedrijfsgrootte, waarschijnlijk op een steviger positie 
van de bestaande ondernemingen. 

In de derde plaats is duidelijk, dat het feit dat tegenover een belangrijke 
toeneming van onze bevolking in de bedoelde periode van 20 jaar, een 
(zij het geringe) afneming staat van het aantal vestigingen van kleine 
ondernemingen, een verschijnsel is dat toch onze aandacht vraagt. Op zich..: 
zelf genomen behoeft het niet logisch te zijn dat het aantal middenstands
ondernemingen recht evenredig stijgt met de groei van de bevolking, maar 
een vooruitgang enerzijds en een teruggang anderzijds maakt toch een 
zekere waakzaamheid noodzakelijk. Niet onwaarschijnlijk is overigens, dat 
een stijging van het consumenten-gemiddelde aan vele middenstands-onder
nemingen ten goede is gekomen. 

De gegeven cijfers krijgen nog meer relief, wanneer nagegaan wordt 
welk aandeel de middenstand bijdraagt in het nationale inkomen. Daarvoor 
zijn eveneens globale schattingen beschikbaar. Ik neem weer de statistische 
gegevens van 1950. In dat jaar bedroeg het nationale inkomen in gelds
waarde ca. 15 miljard. Daarvan heeft de middenstand bijgedragen 
2.2 miljard, dat is ongeveer 14 % van het nationale inkomen. Voor de
genen, die van cijfers houden, worde hieraan toegevoegd, dat 34 % van 
genoemd bedrag door de kleinhandel werd bijgedragen en 50 % vau 
genoemd bedrag door ambacht en kleine nijverheid. 

Hoewel het aantrekkelijk zou zijn nog meer cijfers te vermelden, meen 

I 
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ik met deze gegevens te moeten volstaan, omdat zij m. i. op voldoende 
duidelijke wijze illustreren, dat het middenstands-bedrijfsleven een belang
rijke groep van onze volkshuishouding uitmaakt. Alleen reeds het gegeven 
dat bijna een millioen Nederlanders daarin werkzaam zijn spreekt 
klare taal. 

N u begrijp ik dat het voor u zeer interessant zou zijn als deze cijfers 
nog konden worden uitgebreid tot bv. 1956. 

Tot mijn spijt moet ik u zeggen dat mij dat wegens het ontbreken van 
gegevens onmogelijk is. Het zou nl. belangrijk zijn na te gaan of de ten
dentie van het aantal vestigingen zich nog steeds in dalende dan wel 
stijgende richting beweegt. Het zou eveneens interessant zijn te weten, in 
welke mate de middenstand in latere jaren tot het nationaal inkomen heeft 
bijgedragen. Maar ook al kunnen deze cijfers op dit moment niet worden 
verschaft (die zouden uiteraard toch slechts een globaal karakter dragen 
en nadere analyse behoeven) het is wel duidelijk, dat wij op het ogenblik 
niet alleen spreken over een omvangrijke groep in onze samenleving, maar 
ook over een zeer gevarieerde groep van ondernemers. Het aantal branches 
en bedrijfstakken is nogal groot, dat bewijst de eerbiedwaardige lijst van 
vestigingsbesluiten, welke wij op dit moment kennen, en ieder van deze 
branches heeft zijn eigen structuur en eigen vraagstukken. Daarover kun
nen wij heden niet handelen. Het gaat uI. vandaag over de vraag van de 
aanraking, de ontmoeting van politiek en middenstandsbedrijfsleven en 
dan zullen wij in hoofdzaak hebben te letten op de algemene karakteristiek 
van de middenstand, welke naar mijn mening voor een groot deel hierin 
is gelegen, dat het hierbij gaat om een groep van zelfstandige personen, die 
een kleine of middelgrote onderneming leiden en daarvoor bewust het 
ondernemers-risico hebben aanvaard. 

Zij zijn uiteraard daarbij onderworpen aan allerlei invloeden, machts
factoren, enz., welke in de economische sfeer liggen, maar bovendien heb
ben zij te maken met de invloed, welke van de overheid uitgaat, omdat 
deze van wezenlijke betekenis kan zijn voor de wijze, waarop de onder
nemingen kunnen worden geleid. Mede in de laatstgenoemde omstandig
heid schuilt de oorzaak dat wij op een conferentie, welke door de A. R. 
Partij is uitgeschreven over de middenstand spreken. 

Daaraan is behoefte. Misschien heb ik mij hierbij te zwak uitgedrukt. 
In ieder geval blijkt dat er de laatste jaren in de kring van a. r. midden
standers, niet bij allen, maar toch bij betrekkelijk velen, een gevoel van 
onbehagen is gegroeid over hetgeen er in de politiek ten aanzien van de 
middenstand gebeurt. Misschien is ook voor sommigen het woord onbe
hagen te zwak, maar ik ben nu eenmaal geen voorstander van krachtter
men. Daar komt bij dat het economisch beleid sinds 1952 wordt gevoerd 
onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een a. r. minister. 

Ook vóór 1952 boterde het niet altijd tussen overheid en middenstand. 
De tijd van prijsbeheersing in optima forma en andere maatregelen ligt nog 
niet zo heel ver achter ons. Maar naarmate het economisch herstel van 
ons land voortschreed hadden sommigen er op gerekend, dat in velerlei 
opzicht weer een grote mate van vrijheid voor de ondernemer zou terug
keren, zoals men dat in de jaren voor de oorlog had gekend en het was een 
teleurstelling, dat ook in de periode van herstel nog overheidsingrijpen 
nodig was en er was ontstemming over de wijze, waarop dat soms ge-
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beurde. Met name had men verWJacht dat in een kabinet, waarin a. r. per
sonen zitting hadden, het overheidsingrijpen op economisch gebied een 
duidelijke teruggang te zien zou geven en toen men meende daarvan niets 
te bespeuren, werd hier en daar de mening uitgesproken, dat zowel de 
a. r. ministers als de a. r. fractie (welke laatste zich niet voldoende schrap 
heette te zetten tegen de gewraakte politiek) blijkbaar in verkeerd (lees 
in de ogen van sommigen: socialistisch) vaarwater waren terechtgekomen. 
Ik meen nl. in alle duidelijkheid te moeten stellen, dat bezwaren niet alleen 
naar voren kwamen wegens werkelijke of vermeende nadelen, welke men 
van de gevolgde politiek meende te ervaren, maar hier kwamen wel degelijk 
ook gezichtspunten naar voren, welke een principieel karakter droegen. 
Het is zeer zeker gewenst daarop nader in te gaan en op deze conferentie 
daarover met elkaar in alle openheid te spreken. Het is niet mijn be
doeling dit te doen in de vorm van een referaat, met een aantal stellingen. 
Veelmeer is het mijn bedoeling een inleiding te geven tot de discussie, 
waarbij ik nader een aantal punten aanwijs, hetgeen natuurlijk niet be
tekent dat ik mij in eerster instantie er van zal onthouden hier en daar 
duidelijk van mijn mening te doen blijken. 

Hoewel het altijd zo geweest is, dat men de positie van het klein- en 
middenbedrijf niet geïsoleerd kon bezien, maar altijd in samenhang met de 
gang van zaken in de volkshuishouding als geheel, is de betekenis van dit 
feit de jaren na de bevrijding in sterkere mate doorgedrongen. Wij hebben 
reeds vastgesteld dat de middenstand een belangrijke bijdrage levert tot 
het nationaal inkomen, anderzijds is het ook zó, dat de bestaansmogelijk
heden van de middenstand in sterke mate worden beïnvloed door de gehele 
economische situatie. Hieruit vloeit voort dat wanneer de overheid een 
bepaalde middenstandspolitiek voert, dit niet een geheel op zichzelf staand 
beleid is, maar ten nauwste verbonden is met de algemene economische 
politiek. Dat geldt overigens niet alleen voor de middenstand; hetzelfde 
geldt voor industrie, landbouw, enz. 

In het jongste program van actie is dat verband zeer duidelijk gelegd. 
Daar heet het dat het middenstandsbeleid in overeenstemming dient te zijn 
met de in dat program uiteengezette algemene economische politiek, al zal 
bij de uitwerking rekening moeten worden gehouden met de bijzondere 
plaats en betekenis van de middenstand in de samenleving. Van wat de 
A. R. Partij ten aanzien van het algemene economische beleid voorstaat, 
wordt in bedoeld program een beknopte uiteenzetting gegeven. 

Sta mij toe daaruit enkele zinsneden te citeren. "De A. R. Partij staat 
op het standpunt, dat het economisch leven zich in vrijheid moet kunnen 
ontplooien. Dat betekent dat de productie en de distributie zich zoveel 
mogelijk moeten voltrekken in de particuliere ondernemingsvorm. De Over
heid heeft echter· in dezen een eigen verantwoordelijkheid. Een positieve 
economische en monetaire politiek, waarbij de export-positie van ons land 
voortdurend aandacht verdient, is nodig om bovenbedoelde vrijheid te ver
zekeren. Deze staatstaak kan in drie centrale punten worden samengevat. 
Deze punten zij n : 

1. een gezonde monetaire politiek als basis voor een doeltreffende con
junctuurpolitiek, die in een depressie de werkgelegenheid bevordert, in 
een hoogconjunctuur de overspanning matigt; 

2. het bereiken van verantwoorde concurrentieverhoudingen; 
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3. het nastreven van een zedelijk verantwoorde situatie op het terrein 
van de inkomensvorming, met name te bereiken door de sociale politiek." 

Wie dit op zich laat inwerken, moet wel tot de conclusie komen, dat de 
A. R. Partij zich geenszins op het standpunt heeft geplaatst dat de over
heid niet een positieve taak zou hebben ten aanzien van het economisch 
leven. 

Weliswaar wordt de vrijheid op de voorgrond gesteld, maar de eigen 
verantwoordelijkheid van de overheid wordt daarnaast met alle duidelijk
heid gesteld. Ik meen dat hier niet van een positie-wijziging van de A. R. 
Partij kan worden gesproken. Er is in onze kring altijd begrip geweest 
voor de noodzakelijkheid van corrigerend overheids-optreden. Het vrije 
spel der maatschappelijke krachten is in a. r. kring nimmer een begeerde 
zaak geweest. Wel is steeds betoogd dat niet voor alle tijden het overheids
optreden nauwkeurig kan worden afgebakend. De omstandigheden kunnen 
hierbij een belangrijke rol spelen en de zeer veranderde situatie na de 
oorlog hééft hier ook een belangrijke rol gespeeld. 

Al kan de grens van het overheidsoptreden op sociaal-economisch ge
bied niet nauwkeurig worden aangegeven, dat betekent niet dat er niet 
bepaalde normen zijn die geëerbiedigd dienen te worden. Daarom is het 
juist dat ons program op de voorgrond stelt dat de vrijheid van het be
drijfsleven met name hierin bestaat dat de particuliere ondernemingsvorm 
dient te worden gehandhaafd. Dat moet men verstaan in de volle zin, dus 
niet in een handhaving met gelijktijdige uitholling. Ik geloof dat hier het 
duidelijk onderscheid met het socialisme van verschillende schakering naar 
voren treedt. 

Het is hier de plaats - zij het beknopt - aandacht te schenken aan 
de positie van onze volkshuishouding als geheel, waarin de middenstand 
zijn plaats moet hebben. Er zijn enkele bijzondere factoren, welke in aan
merking moeten worden genomen. Zo maakt de voortdurende stijging van 
de beroepsbevolking in ons land het noodzakelijk bijzondere aandacht te 
schenken aan de bevordering van de werkgelegenheid op langere termijn. 
Duidelijk is geworden dat dit alleen te bereiken is langs de weg van toe
nemende industrialisatie. 

Het ligt voor de hand, dat bij een zich uitbreidende productie het vinden 
van afzetgebieden bijzondere betekenis krijgt. Een belangrijke voorwaarde 
IS het handhaven van een redelijk concurrentie-peil ten opzichte van de 
andere geïndustrialiseerde landen, die eveneens de strijd om de afzetge
bieden voeren. Dat hier een duidelijke relatie met het Nederlandse loon
en prijspeil bestaat, is zonder nadere toelichting duidelijk. Het feit dat wij 
momenteel een hoogconjunctuur hebben, zou de neiging kunnen oproepen, 
minder aandacht te schenken aan de structurele vraagstukken, waarvoor 
onze volkshuishouding staat. Dit zou een verkeerde gedragslijn zijn. Een 
politiek op langere termijn maakt het juist noodzakelijk alle bovengenoem
de omstandigheden te overwegen en die in het beleid te betrekken. De 
handhaving van de werkgelegenheid is ook voor de middenstand een 
uiterst belangrijke zaak. Een vergelijking dringt zich hier op met de 
jaren dertig, toen juist de catastrofale achteruitgang van de werkgelegen
heid en het daarmede gepaard gaande deflatie-proces in de kring van de 
middenstand veel slachtoffers heeft gemaakt. 

Met erkenning van het feit dat Nederland een kleine plaats heeft in het 
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wereld-leven, moet toch onzerzijds datgene worden gedaan, wat mogelijk 
is om de algemene welvaart zoveel mogelijk te handhaven. Dat is een zaak 
van groot gewicht. Hoogconjunctuur brengt zijn eigen moeilijkheden mee, 
zeker een streven naar hogere lonen en prijzen, verband houdende ener
zijds met de krappe arbeidsmarkt, anderzijds met de grote vraag naar 
goederen en diensten. 

De centrale vraag, welke hierbij aan de orde komt, is of men alle krach
ten, die zich in het economisch leven openbaren, ongestoord, zonder corri
gerend optreden, hun gang kan laten gaan, dan wel of het principieel en 
praktisch noodzakelijk is, dat de overheid correcties aanbrengt in het be
lang van de gehele volkshuishouding, teneinde overspanningen en onrecht
vaardige inkomens-verhoudingen te vermijden. 

Ik meen dat de handhaving van de publieke gerechtigheid mede
brengt, dat optreden van de overheid hier moet plaatsvinden en dat daarbij 
een beperking van de vrijheid der ondernemers (uiteraard niet van hen 
alleen) nodig kan zijn. Vanzelf is de wijze waarop dit geschiedt niet zonder 
betekenis. 

Uiteraard bedreigt ons hierbij een bepaald gevaar. Evengoed als een 
te sterke staatsonthouding ons in individualistische richting voert, waarbij 
de solidariteit van het geheel verloren dreigt te gaan, kan een algemene 
economische politiek van de overheid ons in collectivistische richting 
voeren. Ik wil geenszins beweren dat dit gevaar ons niet bedreigt en dat 
met name ten deze niet uiterste waakzaamheid geboden is. Ook hier is het 
aangeven van een grens, welke niet overschreden mag worden, uiterst 
moeilijk, maar reeds nu wil ik er op wijzen, dat een economische politiek 
in antirevolutionaire zin er altijd naar zal streven om de eigen verant
woordelijkheid van het bedrijfsleven, van werkgevers en werknemers, zo
veel mogelijk te stimuleren. 

Zij die beweren, dat onze huidige economische politiek zeer duidelijke 
socialistische trekken draagt, realiseren zich blijkbaar niet wat er zou ge
beuren, als de socialisten het in Nederland werkelijk voor het zeggen had
den. Een klein voorproefje daarvan heeft prof. Schermerhorn ons nog pas 
in de Eerste Kamer gegeven, toen hij tot de conclusie kwam dat alle land
bouwgrond toch eigenlijk collectief bezit zou moeten zijn. 

In geloof, dat er in deze tijd zo nu en dan wel eens van verwarring 
sprake is. Sommigen zijn naar mijn smaak te veel geneigd, bepaalde maat
regelen, die naar hun aard een collectief karakter dragen, omdat zij 
met het algemene beleid verband houden, maar dadelijk van het etiket 
"socialistisch" te voorzien. Wanneer de economische wetenschap ons be
paalde instrumenten aan de hand doet, welke er toe zouden kunnen leiden, 
dat grote schokken in het economisch leven kunnen worden voorkomen, 
dan zal iedere overheid hebben te overwegen of het gebruik van deze instru
menten toelaatbaar is, ook als dit een zekere mate van leiding van het 
economisch leven medebrengt. 

De antirevolutionair zal moeten aansturen op een zo groot mogelijke 
vrijheid in het economisch leven zowel voor ondernemers als voor werk
nemers, maar dat alles binnen de grenzen van aanvaardbare verhoudingen 
en met handhaving van de publieke gerechtigheid. Wanneer er bepaalde 
maatregelen nodig zijn, dan zullen dat zoveel mogelijk globale maatregelen 
moeten zijn, en bij voorkeur geen gedetailleerde, diep-ingrijpende maat-
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regelen, waardoor een sfeer van overheids-binding ontstaat, welke alleen 
onder zeer bijzondere omstandigheden aanvaardbaar is. 

Daarenboven zal - het is reeds gezegd - de verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven zelf niet alleen zoveel mogelijk intact moeten worden ge
laten, maar zelfs worden gestimuleerd. 

Dat brengt mij van zelf op de politiek van "samenspel van overheid en 
bedrijfsleven". Er is namelijk een nauwe relatie gegroeid tussen overheid en 
bedrijfsleven, waarbij ook de middenstandsorganisaties zijn betrokken. Zij 
hebben, naar mijn mening, deze ontwikkeling niet alleen nauwkeurig te 
volgen, maar moeten ook trachten invloed uit te oefenen. Het samenspel 
van overheid en bedrijfsleven, dat hiermede wordt bedoeld, zou ik als volgt 
willen omschrijven. 

De overheid verschaft aan de organisaties van het bedrijfsleven een 
inzicht in de algemene economische politiek, welke in een bepaald stadium 
nodig is, tracht het bedrijfsleven van de noodzaak daarvan te overtuigen 
en vraagt vrijwillige samenwerking van de organisaties, teneinde in hun 
kring de verwezenlijking van deze politiek te helpen bevorderen. Is dit 
enerzijds wellicht een aantrekkelijke vorm van samenwerking van overheid 
en bedrijfsleven, omdat hier de mogelijkheid van een wederzijds overleg 
op de voorgrond staat, anderzijds kan niet worden ontkend, dat de orga
nisaties van het bedrijfsleven hiermede een grote verantwoordelijkheid op 
zich laden. Hebben zij eenmaal de overheids-directieven als juist aan
vaard en zich tot samenspel bereid verklaard, dan zullen zij de onder
nemers of w~rknemers in hun kring van de juistheid van deze politiek 
moeten overtuigen en hen zonodig op krachtige wijze tot medewerking 
moeten stimuleren. 

Het is noodzakelijk nog enige kenmerken van deze vorm van samen
werking nader aan te duiden. 

1. Van de zijde van de overheid wordt deze vorm van samenwerking 
begeerd, omdat men op het standpunt staat, dat het veel beter is, op ver
antwoorde wijze met het bedrijfsleven samen te werken en langs de weg 
van vrijwilligheid een bepaald beleid te volgen, dan dat allerlei - uiteraard 
gedetailleerde - voorschriften moeten worden gegeven, welke in hun uit
werking hetzelfde effect zouden hebben. 

2. Van de zijde van het bedrijfsleven is tot dusverre deze vorm van 
samenwerking - in het algemeen - aanvaard, omdat ook in deze kring 
het besef levendig is, dat vrijwillige samenwerking de voorkeur verdient 
boven allerlei met dwingende kracht gegeven voorschriften. 

Er zijn verschillende voorbeelden te geven van de wijze waarop deze 
politiek tot uitvoer is gebracht. 

1. Het prijsbeleid wordt in hoofdzaak op deze wijze gevoerd en na 
de min of meer beruchte Handelsmargebeschikking, welke met name in de 
middenstand een grote mate van ontstemming heeft veroorzaakt, is ge
tracht langs de weg der vrijwilligheid de noodzaak van prijsbewaking tot 
gelding te brengen. 

2. In meer concrete vorm kunnen de afspraken inzake doorbereke
ning van de A.O.W.-premie zelfstandigen (ongeveer door een vierde deel 
der hierbij betrokken zelfstandigen) en niet-doorberekening van de com
pensatie van 2 % in verband met de huurverhoging als voorbeelden van 
deze vrijwillige samenwerking worden aangeduid. 
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Het vermelden van deze voorbeelden geeft tevens gelegenheid aan te 
duiden, dat de p. b. o. hierbij een rol speelt. Immers bedoelde afspraken 
zijn tot stand gekomen in de sfeer van de Sociaal-Economische Raad, 
waarbij de organisaties van het bedrijfsleven zijn betrokken en waarin de 
vertegenwoordigers, zij het handelend zander last of ruggespraak, toch 
een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot de hen afvaardigende 
organisaties aanvaarden. Het is overigens wellicht gewenst er de aandacht 
op te vestigen, dat hier een zekere spreiding van verantwoordelijkheden 
plaats vindt, waarbij het .nodig is de positie van de volksvertegenwoordiging .\ 
in aanmerking te nemen. Immers in het algemeen is het zó, dat de volks- jr 
vertegenwoordiging onder andere een controlerende taak heeft ten aanzien f,' 

van het regeringsbeleid. Ook al wordt een politiek van samenspel tussen 
overheid en bedrijfsleven gevoerd, dan brengt dat uiteraard in deze taak 1

1 

van de volksvertegenwoordiging geen wijziging. Maar het maakt voor het 
parlement uiteraard wel verschil of men regerings-maatregelen beoordeelt, 
welke autonoom zijn vastgesteld, dan wel maatregelen, welke in samenspel 
met het bedrijfsleven zijn tot stand gekomen. Stel, dat men tegen deze 
laatste ernstige bedenkingen heeft, dan is het veel moeilijker daartegen 
te opponeren, omdat het bedrijfsleven zich reeds accoord heeft verklaard. 
Geenszins wordt hiermede een poging ondernomen ten aanzien van de 
a. r. fractie het zo voor te stellen, dat zij, als het bedrijfsleven eenmaal 
gesproken heeft, geen taak meer zou hebben. Maar wel wordt hiermede 
aangewezen, dat in het kader van ons huidig onderwerp de organisaties in 
de middenstand goed moeten weten wat zij doen, wanneer zij zich tot 
medewerking aan een bepaalde regeringspolitiek verplichten, want daar-
mede hebben zij ook voor hun aangeslotenen een verantwoordelijkheid op 
zich genomen, welke zij zullen hebben na te komen. 

Moet nu deze gedachte van samenspel tussen overheid en bedrijfsleven 
worden aanvaard of afgewezen? Ik zou willen pleiten voor het eerste, om
dat ik hierin zie een poging langs de weg van het redelijke overleg, uit
gaande van gezichtspunten, aan het algemeen landsbelang ontleend, te 
komen tot het volgen van een gedragslijn, welke een redelijke zekerheid 
biedt, dat dit algemeen landsbelang inderdaad wordt gediend. Het komt 
mij voor dat zulk een politiek veel meer in a. r. lijn ligt, juist in verband 
met een zekere decentralisatie van verantwoordelijkheden, dan een politiek 
van gebod op gebod en regel op regel. 

Natuurlijk moeten wij ook niet blind zijn voor de gevaren, die zulk een 
gedragslijn kunnen begeleiden. Het gaat veelal over centrale vraagstukken, 
waarvoor globale oplossingen worden nagestreefd, verschillende groepen 
zijn hierbij betrokken en er moet voor worden gezorgd, dat de inkomens
verhoudingen niet worden scheef getrokken en geen onrecht geschiedt. In 
ieder geval staat voor mij vast, dat een van de grote nadelen, verbonden 
aan een globale regeringspolitiek ten aanzien van prijzen, lonen enz., 
altijd dit is, dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevarieerd
heid van het economisch leven, met de structuur van bepaalde branches 
of bedrijfstakken, zodat er, wil men geen aperte onbillijkheden begaan, 
altijd een mogelijkheid zal moeten zijn, wijzigingen resp. afwijkingen toe 
te passen ten aanzien van specifieke situaties. Bovendien heeft men in de 
kring van de middenstand zelf te maken met een grote verscheidenheid 
ten aanzien van de inkomens-positie. Er zijn middenstands-ondernemers 
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die, wanneer van hen in verband met de bestedingsbeperking bv. een offer 
gevraagd wordt (zie het advies van de SER) dat redelijk kunnen dragen; 
er is echter ook een vrij grote groep van middenstands-ondernemers, wier 
inkomens-positie zodanig is, dat zij dit soort offers veel minder of in het 
geheel niet kan dragen. Toch wordt deze groep - in het algemeen - op 
dezelfde wijze onderworpen aan de naar hun aard globale maatregelen, 
welke de overheid haar oplegt, of welke door haar organisaties vrijwillig 
zijn aanvaard. Ik geloof dat het dringend nodig is, dat er veel meer aan
dacht wordt geschonken aan de mogelijkheden van meer differentiatie in 
de te treffen maatregelen. 

Dit geldt met name voor de prijspolitiek. Natuurlijk is het niet een
voudig, daarvoor bepaalde normen aan te wijzen. Maar toch zal hiervoor 
een oplossing gevonden moeten worden, willen geen onbillijkheden worden 
begaan. Nu het woord prijspolitiek nogmaals gevallen is, lijkt het mij ge
wenst, thans het meer algemene gedeelte van mijn uiteenzetting af te 
sluiten en aan enige specifieke vraagstukken aandacht te schenken. 

De prijspolitiek is voor de middenstand uitermate belangrijk. Daar zit 
ook het loonbeleid en het kartelbeleid aan vast, maar gezien het feit dat 
de prijspolitiek essentieel is voor de inkomensvorming in de middenstand 
lijkt het mij juist, daarover in het bijzonder te spreken. 

Dan krijgen wij uiteraard eerst een vraag van meer principiele aard. Is 
het juist dat de overheid zich dermate met de vaststelling van prijzen be
moeit als momenteel het geval is? Is de prijsvaststelling niet veel eerder 
een functie van het bedrijfsleven zelf en moeten met name de ondernemers 
daarvoor niet de verantwoordelijkheid dragen? 

Het wordt wel eens zo gesteld dat tijdelijk inmenging van de overheid 
kan worden aanvaard, maar dat deze niet mag ontaarden in een perma
nente. De prijsbewaking van overheidswege wordt dan gezien als een ver
schijnsel dat verband houdt met de bijzondere situatie, waarin onze econo
mie op dit moment verkeert. 

Niet kan worden ontkend dat er een zekere analogie bestaat tussen 
prijzen, lonen, huren, pachten, enz. In een maatschappij, waarin een zekere 
evenwichtstoestand zou bestaan, waarin zich geen bijzondere spanningen 
voordoen, zou inderdaad een vrije ontwikkeling van al deze soorten van 
prijzen mogelijk zijn. In zulk een toestand verkeren wij echter nu eenmaal 
niet. Voor huren en pachten spreekt dit wegens gebrek aan huizen en grond 
nogal duidelijk. Achterwege blijven van huur- en pachtbeheersing zou naar 
alle waarschijnlijkheid een sterke stijging van beide genoemde prijsfactoren 
vertonen. Bij lonen spreekt dit ook in verband met de schaarse arbeids
markt onder invloed van de hoogconjunctuur. Vandaar dat wij als anti
revolutionairen geen pleidooi voeren voor een vrije loonpolitiek, maar wel 
voor een vrijere, teneinde op die wijze het bedrijfsleven meer dan tot heden 
het geval was in de verantwoordelijkheid te betrekken. 

Ten aanzien van de prijzen is er een minder stringent regiem dan voor 
de lonen. Weliswaar is er geen vrije prijsvorming in Nederland, maar ge
zien het kader, waarin zich de prijsbewaking beweegt, zou men van een 
vrijere prijsvorming (naar analogie van de lonen) kunnen spreken. Is dat 
nu een aanvaardbare toestand? Zonder daarmede uit te spreken dat hier 
van een permanente toestand sprake moet zijn, heeft de a. r. fractie tot 
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heden het prijsbeleid, zoals dat van overheidswege wordt gevoerd, in het 
algemeen gesteund. Op grond van de overweging dat de situatie van de 
laatste jaren dit noodzakelijk maakt in het belang van onze hele volkshuis
houding. Ter nadere motivering hiervan moge ik verwijzen naar hetgeen 
ik reeds eerder over de thans aan de orde zijnde structurele en conjunc
turele vraagstukken heb opgemerkt. 

Deze toestand is stellig niet ideaal. Het zou inderdaad meer in overeen
stemming zijn met de taak van het bedrijfsleven zelf, als de prijsvorming 
kon geschieden in het kader van de normale concurrentieverhouding, waar
bij de prij s tot stand komt in het krachtenspel van vraag en aanbod, al 
ben ik van oordeel, dat de rechtvaardigheid toch dikwijls zal medebrengen, 
dat ook in deze mededingingsverhoudingen correctieven niet kunnen wor
den gemist. Een ongestoorde werking van het vrije prijsmechanisme heeft 
historisch gezien niet zo'n beste reputatie. Noodzakelijke correcties zouden 
allereerst door de samenwerking van bedrijfsgenoten tot stand kunnen 
komen en bij de onmogelijkheid langs deze weg een oplossing te ver
krijgen, zou in bepaalde gevallen de overheid niet gemist kunnen worden in 
verband met de handhaving van de publieke gerechtigheid. Een zodanig 
ingrijpen zou dan echter meer een incidenteel karakter dragen; wat wij 
thans zien is echter een globale prijsbewaking over het gehele front. Al 
vind ik de stelling dat een zodanige inmenging slechts tijdelijk - bij wijze 
van noodoplossing - kan worden aanvaard, op zichzelf genomen aantrek
kelijk, ik aarzel hier, uit te spreken dat ik het einde van die tijdelijkheid 
reeds in een nabije toekomst zie liggen. 

Het is voor mij de vraag of een volkshuishouding als de onze, waarin 
naar sterke expansie wordt gestreefd, die wat haar exportpositie betreft 
kwetsbaar is, (terwijl deze export anderzijds een levensbehoefte is ter 
handhaving van de welvaart), het handhaven van een aanvaardbaar con
currentiepeil ten opzichte van het buitenland niet als een noodzakelijke 
voorwaarde zal moeten blijven stellen, met alle daaraan verbonden conse
quenties ten aanzien van lonen en prijzen. 

Ik heb dus aanleiding te veronderstellen, dat wij voorlopig hier niet 
van af zijn, waarbij natuurlijk de vraag in welke richting de wereldconjunc
tuur en ons aandeel daarin zich bewegen van grote betekenis is. Maar als 
dit zo zou zijn, dan is er des te meer reden om er op te letten dat de 
prijsbewakingspolitiek van overheidswege op rechtvaardige wijze wordt 
gevoerd en dat bepaalde groepen - in dit verband dus de middenstand -
daarvan niet het slachtoffer worden. 

Ik kan natuurlijk de vraag niet ontw:ijken - en wil dat ook niet - of 
tot heden de middenstand van de gevolgde politiek het slachtoffer ge
worden is. Voorop wil ik stellen, dat dit niet gemakkelijk te beoordelen is, 
wegens het ontbreken van recent statistisch materiaal, dat daarin een in
zicht kan verschaffen. 

Slechts van weinige branches worden exploitatie-gegevens gepubliceerd. 
En daarvan geldt als bezwaar, dat de basis nogal smal is. Bovendien is 
een algemeen oordeel over een zo gedifferentieerde groep vrijwel onmoge
lijk. Er zijn niet alleen verschillen in branches, maar ook streeksgewijs 
treden niet onbelangrijke verschillen op. Ik heb nI. de indruk dat in be
paalde streken van het land, met overwegend landbouwende bevolking, waar 
van een bevolkingsaccres geen sprake is, de situatie anders ligt dan in 
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andere streken, waar de industriële bedrijvigheid een grotere rol speelt. 
Het koopkrachtvolume van een bepaalde streek is natuurlijk in sterke 
mate bepalend voor de handhaving en uitbreiding van omzetten van de 
daarin aanwezige middenstands-ondernemingen. 

Toch heb ik anderzijds de stellige indruk, dat vele middenstanders de 
laatste tijd stellig van de algemene welvaartsvermeerdering hebben kunnen 
profiteren. De gestegen geld-omzetten, waarover wel statistische gegevens 
bestaan, verschaffen een inzicht daarin. Met alle problemen, die een hoog
conjunctuur vergezellen en waarmede ook de kleine ondernemer te maken 
krijgt, is toch onmiskenbaar dat de huidige situatie zich gunstig laat ver
gelijken met andere toestanden, waaraan de middenstand het hoofd moet 
bieden, toen van een niet geringe depressie sprake was. Maar hetgeen ik 
tot dusver hebt gezegd neemt niet weg dat ik voor de toekomst ernstige 
moeilijkheden voorzie, met name voor de kleinere ondernemer, laat ik 
zeggen, uitsluitend om de gedachten te bepalen, met een netto bedrijfs
resultaat van niet hoger dan 6 à 7000 gulden. Wij staan nl. momenteel 
voor een cumulatie van kosten. Zonder volledig te zijn wil ik er enkele 
noemen: 

1. de premie, welke de zelfstandigen moeten betalen voor hun eigen 
algemene ouderdomsverzekerng. Bij een inkomen van f 6000.- be
draagt deze niet minder dan omtreeks vierhonderd gulden. Uiteraard 
is dit voor hen een kosten-factor, welke hun bedrijf moet kunnen 
opvangen; 

2. de looncompensatie, welke thans van regeringswege is afgekondigd, 
en die voor arbeidsintensieve bedrijfstakken, waar met ouder perso
neel wordt gewerkt, soms tot 4 à 5 % van de loonsom per onder
neming kan stijgen; 

3. de huurverhoging, zowel voor de woning als voor de bedrijfsruimte; 
4. andere kostenverhogingen. 
vVanneer ten opzichte van al deze zaken het standpunt wordt ingenomen, 

dat deze kosten niet over de gehele lijn kunnen worden doorberekend, 
zullen ernstige moeilijkheden ontstaan. In het midden latend, tot welke 
concessies de vertegenwoordigers van de middenstand zich in het overleg 
met de regering hebben verplicht, is het duidelijk, dat juist de opsomming 
van deze kostenverhogende factoren de noodzaak van een meer gediffe
rentieerd prijsbeleid in het licht stelt, al zal het in de praktijk, wegens de 
bestaande concurrentie-verhoudingen, wellicht niet altijd mogelijk zijn, 
bepaalde concessies ten volle te realiseren. Hierbij komt nog een andere 
factor. Bij een voortschrijdende sociale verzekering, die het karakter van 
een algemene volksverzekering draagt, wordt de situatie voor de zelf
standigen nog moeilijker. Wanneer ook een weduwen- en wezenverzeke
ring en een kinderbijslagverzekering tot stand komen, wordt de premielast 
op het inkomen van de zelfstandigen, met inbegrip van die voor de A.O.W., 
stellig ongeveer 10 %, en dan laat ik de vrijwillige ziekenfonds-verzekering, 
welke ook zeer prijzig is, nog buiten beschouwing. 

In het licht van deze ontwikkeling vraag ik mij af, of niet meer dan 
tot dusverre als richtlijn gehanteerd zal moeten worden, dat premies voor 
sociale verzekering voor zelfstandigen in het algemeen voor doorberekening 
in aanmerking moeten komen, teneinde op deze wijze de doorvoering van 
sociale voorzieningen voor zelfstandigen, waarover nu reeds jaren lang 
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gesproken wordt, in de praktijk inderdaad gemakkelijker doorvoerbaar te 
maken. 

Op één punt van het prijsbeleid wil ik nog nader ingaan, n1. de vraag 
van de procentuele marges. De richtlijn van de huidige prijsberekening is, 
dat over bestaande inkoopprijzen de procentuele marge in het algemeen kan 
worden gehandhaafd, althans indien deze niet buitensporig hoog is, maar 
dat ten aanzien van prijsverhogingen aan de inkoopzijde alleen met het 
doorgeven van deze verhogingen, zonder dat daarover marge wordt be
rekend, dient te worden volstaan. Het komt mij voor dat dit punt momenteel 
minder actueel is dan enige maanden terug, toen als gevolg van het Suez
effect een belangrijke stijging van grondstoffenprijzen niet denkbeeldig 
was. Het lijkt mij dat er nu weer enige rust is gekomen en dat prijs
stijgingen uit dezen hoofde thans minder waarschijnlijk zijn. Maar afge
zien hiervan meen ik, dat onder bepaalde omstandigheden bij sterke prijs
stijging een niet berekenen van bruto marge over de verhoging als billijk 
kan worden beschouwd, en in verband met het zg. multiplier-effect is 
dit uit een oogpunt van voorkoming van prijs-stijgingen belangrijk. Overi
gens zal het prijsbeleid meer mogelijkheden moeten bieden voor een be
paalde casuistiek, n1. voor het bespreken van afzonderlijke gevallen en 
moeilijkheden, ten einde onbillijkheden te ontgaan. 

Wil ik het niet te lang maken, dan zal ik thans moeten trachten tot een 
afronding van mijn uiteenzetting te komen. Ik moet nog spreken over het 
kartelbeleid, het vestigingsbeleid en de fiscale politiek. Insiders weten dat 
over elk van deze onderwerpen een breedvoerige afzonderlijke bespreking 
mogelijk - en interessant - zou zijn. 

Het kartelbeleid van overheidswege heeft in een aantal middenstands~ 
kringen kwaad bloed gezet. Een geliefkoosde stelling in middenstandskring 
is deze, dat wat de c. a. o. is voor de werknemer, de bedrijfsregeling is voor 
de zelfstandige. Ik meen dat een zekere analogie tussen deze beide vormen 
van samenwerking wel is aan te wijzen. Alleen lijkt mij de bedrijfsregeling 
wat eenzijdiger van opzet, omdat het alleen een: afspraak tussen onder
nemers betreft. De andere partij bij de bedrijfsregeling, de afnemer - in 
vele gevallen de consument -, is er niet of nauwelijks bij betrokken. 
Hierin ligt mogelijk een aanwijzing voor het optreden van de consumenten 
in verenigd verband, ook een epineuze zaak, waarop ik thans niet 
nader inga. 

Met terzijdestelling van allerlei casuistiek, welke met name bij kartel
regelingen kan voorkomen, meen ik dat het in deze conferentie toch goed 
is, dat wij op een bepaald meer principieel punt elkander nader verstaan. 
In het reeds meer genoemde program van actie van onze partij is n1. aan 
deze zaak een paragraaf gewijd en ik wil deze gaarne citeren. Daar staat 
dat de algemene principiële beleidslijn, welke ik reeds eerder heb vermeld, 
ten aanzien van de kartelpolitiek de volgende consequenties heeft, n1. "dat 
dit moet zijn een politiek, welke onredelijke prijzen voor de afnemers 
voorkomt en er in het algemeen genomen tegen waakt dat de vrijheid, die 
voor het bedrijfsleven tegenover de Overheid wordt begeerd, niet door de 
bedrijfsgenoten zelf wordt vernietigd. In dit verband is de vestigings
vrijheid van het hoogste belang. Voorwaarden voor de vestiging dienen 
zoveel mogelijk wettelijk te worden geregeld en in ieder geval aan de hand 
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van objectieve normen. Het vaststellen van deze normen mag niet zonder 
meer worden overgelaten aan het subjectieve inzicht van bedrijfsge
noten." 

Hieraan moet ik nog toevoegen, dat onder het hoofd midde.nstandsbeleid 
nog speciaal vermeld is : "wanneer dit nodig en verantwoord is dienen rege
lingen, welke tot strekking hebben de deloyale concurrentie te beteugelen, 
te worden gesteund." 

Het wil mij voorkomen dat hier aanvaardbare uitgangspunten voor de 
kartel-politiek worden geboden, omdat hieruit duidelijk blijkt, dat het niet 
gaat tegen de bedrijfsregelingen als zodanig, maar tegen bepaalde ont
wikkelingen daarvan, welke hetzij op grond van principiële overwegingen 
- zoals bv. bij de vrijheid van vestiging het geval is - hetzij op grond van 
de voor het heden noodzakelijke algemene economische politiek, niet kun
nen worden aanvaard. 

Ten aanzien van het vestigingsbeleid zou ik in het algemeen willen op
merken, dat wanneer men de voordelen en de nadelen van een zodanig 
beleid tegenover elkaar stelt, naar mijn mening de schaal zeer duidelijk 
doorslaat naar de voordelen. Het wil mij voorkomen, dat het vestigings
beleid, dat sinds '37 is gevoerd, voor de middenstand als geheel een gun
stige uitwerking heeft gehad. Wanneer ik dit niet nader uitwerk, doe ik dat 
omdat ik hiermede een mening verkondig, welke in brede kringen wordt 
gedeeld. 

De vestigings-politiek mag natuurlijk geen verstarrende werking hebben, 
dat wil zeggen, de ontwikkeling van het economisch leven mag er niet door 
worden geremd. Een aanpassing aan gewijzigde omstandigheden zal niet 
kunnen worden gemist. 

Wanneer ik deze stelling verkondig, koers ik bedenkelijk in de richting 
van het vraagstuk van parallellisatie en specialisatie, een zaak, die de mid
denstand op dit moment in eigen kring verdeeld houdt en waarin tenslotte 
de overheid het beslissende woord zal moeten spreken. Wanneer ik er 
mede volsta in het algemeen aan te duiden, dat een geleidelijke aanpassing 
aan zich wijzigende omstandigheden, verkoop-methoden enz. mijns inziens 
onvermijdelijk is, dan ben ik er mij van bewust, dat dit slechts een gene
raliserende uitspraak is, welke over de concrete uitwerking nog maar weinig 
zegt, maar dan blijkt toch duidelijk, dat ik op het standpunt sta, dat de 
vestigingswetgeving niet in het leven is geroepen om branche-grenzen 
voor altijd vast te leggen, doch om waarborgen te scheppen, dat zij die 
zich als ondernemer vestigen, beantwoorden aan objectieve eisen van vak
bekwaamheid, handelskennis en kredietwaardigheid. 

Dit laatste woord - kredietwaardigheid - brengt mij vanzelf tot het 
laatste concrete punt, dat ik thans nog aan de orde wil stellen: de financiële 
positie van de middenstand en de daarbij behorende mogelijkheden tot 
kredietverlening. De zeer ernstige liquiditeitsmoeilijkheden, waarvan enige 
jaren geleden, mede onder invloed van Korea, sprake was, schijnen thans 
niet meer in dezelfde mate te gelden, maar toch is, in het algemeen ge
sproken, de toestand niet bevredigend. Nog talrijk zijn de klachten over 
een uiterst krappe kapitaalspositie, waarbij de geleidelijke stijging van 
lonen en prijzen uiteraard grotere eisen stelt aan de financiële capaciteiten 
van de ondernemingen. Allerlei kostenstijgingen in de loop van dit jaar 
zullen hieraan stellig geen goed doen. Enerzijds maakt dit het noodzakelijk, 
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dat de credietmogelijkheden voor de middenstand voortdurende aandacht 
vragen, al zal de gestegen rente veroorzaken, dat deze kredieten uiteraard 
een niet onbetekenende kostenfactor vormen, anderzijds zal in de fiscale 
sfeer naar mogelijkheden moeten worden gezocht de investeringsmogelijk
heden in het klein- en middenbedrijf te vergemakkelijken. Deze tijd van be
stedingsbeperking is uiteraard niet zeer gunstig voor het stimuleren van 
denkbeelden op dit gebied. De komende algemene belastingherziening zal 
echter in de kring van de middenstand moeten worden aangegrepen om door 
goed gefundeerde voorstellen deze zaak te bevorderen en de fractie zal de 
mogelijkheden op dit gebied, voor zover die niet voldoende in het in te 
dienen wetsontwerp zijn opgenomen, stellig ernstig onder de ogen moeten 
Z1en. 

Reeds enige malen heb ik een citaat ontleend aan het stembusprogram 
van de partij. Laat mij dit thans, aan het einde van mijn betoog, voor de 
laatste maal mogen doen. De eis wordt gesteld dat bij de uitwerking van 
het middenstandsbeleid, "rekening wordt gehouden met de bijzondere plaats 
en de betekenis van de middenstand in onze samenleving." 

Ik zou willen opmerken, dat wanneer dit op deze wijze is vermeld, dit 
geen verkiezingsleuze is, maar dat dit volkomen ernstig is bedoeld, uiter
aard zoals alles wat in bedoeld program staat. Aan frases hebben wij 
inderdaad geen behoefte. 

Er is, meen ik, een communis opinio in onze partij met betrekking tot de 
betekenis van de middenstand en de wenselijkheid deze te handhaven. 
Daarom heeft de middenstand er recht op, dat in het regeringsbeleid met 
zijn specifieke structuur en zijn bijzondere problemen bewust rekening 
wordt gehouden. Een punt van zorg is hierbij steeds - en daarmede heeft 
een ieder te worstelen, die zich met deze vraagstukken bezig houdt -, dat 
het in het kader van globale maatregelen, die op het gehele bedrijfsleven 
betrekking hebben, dikwijls uiterst moeilijk is een vorm te vinden, waarin 
met name de positie van de kleinere ondernemers wordt ontzien. Een toe
nemende activiteit, welke er op is gericht deze vormen inderdaad te vinden, 
zal nodig zijn. Ik heb er reeds op gewezen, dat ik ten aanzien van het 
prijsbeleid van oordeel ben, dat dit een meer gedifferentieerd karakter 
zal moeten dragen ten aanzien van de mogelijkheden van doorbe
rekening. 

Eveneens ten aanzien van de fiscale politiek zal naar dit soort moge
lijkheden moeten worden gezocht, zonder te vervallen in een specifiek 
fiscaal middenstandsbeleid, omdat het geven van voorrechten aan bepaalde 
groepen uiteraard niet mogelijk is. Er zal ook steeds een mogelijkheid van 
contact moeten blijven tussen de organisaties van de middenstand en de 
leden van de volksvertegenwoordiging. Onze fractie staat - dat mag ik als 
bekend veronderstellen - open voor gesprek en overleg. Het gaat, wan
neer over de handhaving van de middenstand wordt gesproken, niet alleen 
en uitsluitend om de groep als geheel, maar het gaat ook om de mogelijk
heid van opvolging en voortzetting, zelfs om een uitbreiding van het aantal 
vestigingen, voor zover de toenemende bevolking dat noodzakelijk maakt. 
Dit alles zal alleen kunnen geschieden, wanneer er een klimaat is, wanneer 
er omstandigheden zijn, waaronder de ondernemers in midden- en klein
bedrijf, zij het met noeste arbeid, hun taak - hun dienende taak zoals zij 
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gaarne zeggen - temidden van ons volk verrichten. Een partij, welke zich 
ten doel stelt, de bestaande economische orde in die zin te bewaren, dat 
de vrijheid van het bedrijfsleven als een kostbaar goed wordt beschouwd, 
hetgeen inhoudt dat de particuliere ondernemingsvorm zoveel mogelijk 
moet worden gehandhaafd en bevorderd, zal er niet buiten kunnen, ook de 
middenstand, als een belangrijke groep in onze samenleving, voortdurend 
in haar beleid te betrekken. Daarom is het goed dat wij vandaag met elkaar 
over deze vraagstukken kunnen spreken. 

* 
DE WEL VAARTSST AAT 

Van Prof. Dr. S. U. Zuidema ontving de redactie het verzoek het 
volgende op te nemen: 

Naar aanleiding van het artikel van Drs. Hazenbosch over de welvaarts
staat op de blzz. 179 e.v. van het laatste nummer, stel ik er prijs op, er op 
te wijzen, dat ik citeerde, toen ik in Pharetra het bijzondere van de wel
vaartsstaat hierin zocht, dat de staat zich met het maatschappelijk leven 
ter verbetering van de levensomstandigheden van alle klassen bemoeit 
(blzz. 179, 180). 

Het citaat is nI. ontleend aan Prof. Dr. W. Banning, Ons Socialisme, 
uitgave Partij van de Arbeid, Amsterdam, 1954, blz. W en 18 en luidt als 
volgt: de Welfare State, d. w. z. een Staatsbemoeienis met het maatschap
pelijk leven ter verbetering van de levensomstandigheden van alle klassen 
der maatschappij. 

Deze - volgens Drs. Hazenbosch - notoire onzin is derhalve niet van 
mij, maar van Dr. Banning. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR. E. DIEMER -
N u wij ons tot het schrijven van dit binnenlands overzicht zetten, is 

- nog slechts luttele uren geleden - de augustusmaand begonnen, de 
oogstmaand. Het ware te pretentieus, van dit bescheiden overzicht te ver
langen dat het gaat oogsten. Niet meer dan een overzicht ligt in de be
doeling en ook dát moet nog onvolledig blijven. Liever dan de indruk te 
vestigen, alsof wij willen oogsten, gaan wij in dit overzicht kortelijks na, 
hoe de stukken staan op het politieke schaakbord. En daarvoor is het mo
ment zeker gekomen. 
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De parlementaire arbeid is immers wel nog niet geheel afgesloten - de 
Tweede Kamer bijvoorbeeld moet in september nog een wetsontwerp be· 
treffende het burgerlijk wetboek behandelen - maar opgeschort is de 
arbeid in elk geval. De Eerste Kamer is, nu wij ons tot schrijven zetten, 
ook gereed gekomen met de zwaar bedebatteerde huurwetten. Op ditzelfde 
moment, zo mogen wij aannemen, genieten de dames en heren van een 
stellig verdiende rust. Zelf hebben zij, vermoeden wij, aan een terugblik 
niet dadelijk behoefte. 

Intussen heeft een gezaghebbend man als prof. Romme zich nog juist 
vóór de vakantie wel aan zulk een terugblik gewaagd. Wanneer het dan 
toch moet, zo stelde hij het ongeveer, kan het beter gebeuren er vóór dan 
er na. Mogelijk was hij van gevoelen, dat hem in dit stadium reeds iets 
van het hart moest. 

Wie zijn nabeschouwing leest, vindt in dit vermoeden ook wel enige be
vestiging. De algemene politieke situatie van dit voorbije jaar, aldus prof. 
Romme, was een onplezierige. Het karakter van het thans zittende kabi
net, het vierde kabinet-Drees, heeft geleid "tot een sterk gevoel van vrij
heid vanuit de Kamer, tenderende in de richting van een los-van-de
regering-politiek" . 

Deze tendentie heeft prof. Romme geconstateerd bij alle partijen, waar
uit ministers van het kabinet deel uitmaken. Toen de ambtelijke top
salarissen in het geding waren, zijn de socialisten al met een eigen voorstel 
gekomen. En later in het jaar zijn nog andere "vrijheidsbeelden opge
richt". 

Over deze ontwikkeling is prof. Romme duidelijk niet bijster geluk
kig. "Dat tegenover een extra-parlementair kabinet de Kamer en haar 
leden vrij staan, behoeft geen betoog. Het gebruik, dat men van die vrij
heid maakt en behoort te maken, is intussen een tweede." Men behoort, 
zo concretiseert de schrijver zijn bedoeling nader, men behoort ook de 
politieke gevolgen in aanmerking te nemen. Tot zover prof. Romme. 

Dat het parlement zich tegenover het kabinet een behoorlijke mate van 
vrijheid heeft voorbehouden of verw'orven, is buiten kijf. Het kabinet zelf 
is onder moeilijke omstandigheden en niet dan na lange tijd tot stand ge
komen. De één meer, de ander minder, zo noemden verscheidenen het 
allengs een noodkabinet, zozeer zelfs dat leden van het kabinet er tegen 
in het geweer kwamen. 

Al met al is het ook voor het kabinet stellig geen gemakkelijk jaar 
geweest. Moeilijk tot stand gekomen, was het ook voorts bij het regeren 
aangewezen op compromissen. Het compromis dat het meest gerucht heeft 
veroorzaakt staat nog het scherpst voor de geest: dat betreffende de huren. 
Het was trouwens een van de weinige voornamere stukken uit de inven
taris van het kabinet zelf. Andere voorstellen die het tot wet brachten 
waren immers veelal door het vorige kabinet of zelfs door meer voorgaande 
kabinetten voorbereid. Moet dus toch een oogst worden geregistreerd, dan 
moet er van worden erkend, dat het een overwegend bescheidene is ge
weest. 

Het ontstaan van het kabinet was moeilijk, maar de omstandigheden 
waaronder het zijn beleid te bepalen en te voeren had al evenzeer. De 
financieel-economische toestand ontpopte zich almeer als weinig gunstig 
en beperking van de bestedingen bleek noodzakelijk. Met die beperking 
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moest een aanvang worden gemaakt, terwijl het kabinet nog nauwelijks 
een eigen begroting had. 

Ook in dit opzicht is deze augustusmaand wel een bij uitstek belang
rijke. Het parlementaire werk is opgeschort, maar binnen de departemen
ten en met name binnen het departement van Financiën wordt de laatste 
hand gelegd aan de begroting, de eerste begroting na de regeringsnota 
over de bestedingsbeperking en eigenlijk ook de eerste begroting van het 
kabinet zelf. 

Het laat zich begrijpen, dat naar deze begroting met een spanning 
wordt uitgezien, die nog wat groter is dan bij dit staatsstuk gebruikelijk. 
De begroting voor 1957 vertoonde al een tekort van 786 miljoen; wat zal 
de nieuwe ons brengen? 

Geen wonder, dat de roep al sterker wordt om inkrimping van de over
heidsuitgaven. Er circuleren verhalen over departementen, die vanwege 
"financiën" onder druk zijn gezet. Reeds is uitdrukking gegeven aan de 
verwachting, dat er hier en daar wel "iets" gevonden kan worden, maar dat 
op spectaculaire bezuinigingen toch niet gerekend mag worden. Aan de 
meeste "vaste uitgaven" zou nu eenmaal niet zoveel te doen zijn en in 
enkele beschouwingen van de toestand is al een streepje gezet bij uitlatin
gen van de minister van Financiën als de volgende: 

"Dan is de oplossing hetzij belastingverhoging, hetzij een korting op de 
noodzakelijke uitgaven, hetzij een combinatie van beide maatregelen. Mijn 
eerste indruk is, dat het tekort zo groot zal zijn, dat wij deze combinatie 
nodig zullen hebben, willen wij onze begroting tot een redelijk beeld kun
nen brengen. Er moet nu eenmaal betaald worden, wat men wil hebben." 

Deze uitlatingen staan niet op zichzelf. De minister van Onderwijs had 
eerder al de mogelijkheid geopperd van een onvermijdelijke belasting
verhoging, omdat voor zijn begroting een stijging van uitgaven zou zijn te 
verwachten, mede door de gestegen onderwijzerssalarissen. 

In dit verband moeten wij wel melding maken van nog een andere 
beschouwing van de hand van dezelfde prof. Romme, een beschouwing uit 
de julimaand, waarin hij duidelijk positie koos tegen de minister van 
Financiën. Van woorden, door deze in de Kamer gesproken, schreef prof. 
Romme daarin namelijk: "Het had er veel van, dat de minister ... de weg 
naar verdere belastingverhoging aan het plaveien was en dat hij gedreven 
werd door de begeerte om aan de vorming van staatsvermogen prioriteit 
te geven boven de vorming van volksvermogen." 

Tegenover wat de minister zou voorstaan, beriep prof. Romme zich 
vervolgens met nadruk op wat in het regeringsprogram was overeen
gekomen. In het regeringsprogram staat, dat het "in verband met de 
huidige overspanning van de conjunctuur niet voldoende is, dat thans 
uitsluitend de lopende uitgaven van het Rijk door normale inkomsten wor
den gedekt". Dit betekent, aldus prof. Romme, belastingmiddelen voor de 
gewone dienst, met nog een schep er bovenop vanwege de conjuncturele 
omstandigheden; het betekent echter niet belastingmiddelen om ook nog 
het tekort van de kapitaaldienst of een zo groot mogelijk deel er van te 
gaan dekken. Bovendien, aldus nog altijd prof. Romme, zegt het regerings
program, dat voor de periode van hoogconjunctuur de totale uitgaven van 
de staat minder zullen mogen toenemen dan het nationale inkomen. 

Dit artikel van prof. Romme is te opmerkelijker na zijn artikel dat 
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wij hierboven al citeerden. Dezelfde politicus, die, met leedwezen, verwij
dering van het parlement en kabinet opmerkt, zag zich hier genoodzaakt 
afstand te nemen van de minister van Financiën. En dit nog wel op een 
punt, dat bij de begroting van straks zeker tamelijk centraal zal zijn. 

Prof. Romme verwijst in dit verband naar het regeringsprogram, ken
nelijk als een bereikte overeenstemming. Dit regeringsprogram, waar
schuwt hij, mag niet worden uitgehold. Het regeringsprogram gaat niet 
in de richting van vermindering van ,staatsschuld en niet in die van vor
ming van staatsvermogen ; het beperkt zich tot een "niet-toeneming" van 
staatsschuld en prof. Romme kan dit alleen maar zien als een gelukkig 
feit. Hij voegt er aan toe: "Het is de hoogste tijd, dat nu prioriteit wordt 
gegeven aan de vorming van volksvermogen, die in de huidige omstan
digheden voor de gehele bevolking veel belangrijker, voor ons economisch 
leven veel nuttiger is geworden dan de vorming van staatsvermogen." 
En ook: "Elke gulden toegevoegd aan het vermogen van de staat is een 
nodige gulden minder voor de vermogensvorming door het volk." 

Ons schip maakt water, nog altijd prof. Romme, en het lek moet ge
dicht. Het lek is, dat er naar verhouding te veel wordt uitgegeven en te 
weinig gespaard. "Men weet, dat het regeringsprogram het ook stelt: 
bevordering van de bezitsvorming - hoeveel pijn en moeite dit ook heeft 
gekost. De bevordering van de bezitsvorming wordt in het regeringspro
gram uitdrukkelijk genoemd - een beleid van vermogensvorming door 
de staat wij st het regeringsprogram af". En de conclusie is duidelijk: 
"Ook van een extra-parlementair kabinet mag men verlangen, dat het 
zich houdt aan zijn program." En de andere conclusie niet minder: ver
wondering "dat de uitspraak van minister Hofstra hem door het gehele 
kabinet mogelijk is gemaakt". 

Wij hebben ons deze uithalingen uit de beschouwingen van prof. Romme 
veroorloofd, omdat wij zo het gevoel hebben, dat deze kijk nog wel eens 
nader van zich kon doen blijken bij de rijksbegroting van straks en bij de 
debatten die rondom die begroting zullen worden gevoerd. 

Zijn andere beschouwing had prof. Romme besloten met een oproep 
tot "meer, en beter gefundeerde, samenwerking dan wij in het eerste 
parlementaire jaar hebben beleefd, meer en beter gefundeerde samen
werking tussen Kamer en regering, tussen de diverse groepen in de 
Kamer onderling". Het is duidelijk, waarin prof. Romme het fundament 
zoekt: in het bereikte regeringsprogram namelijk. 

Voorlopig genoeg intussen om te laten zien, dat er reden is, met be
langstelling uit te zien naar de begroting en niet minder naar de wijze, 
waarop vanuit het parlement daarop zal worden gereageerd. Ook buiten
dien mogen tijdens hun vakantie onze volksvertegenwoordigers zich wel 
voorbereiden op een omvangrijk programma. Het zal voor de maand 
oktober onder meer omvatten de wetsontwerpen betreffende Euromarkt 
en Euratom met derzelver belangrijke gevolgen voor onze vaderlandse 
economie en industrie. In dezelfde maand zal vermoedelijk het Deltawets
ontwerp in openbare behandeling komen. En dit is nog slechts weinig 
uit veel. 

Geen wonder, dat enkelen zich afvragen, hoe straks, naar de aankon
diging van de Kamervoorzitter, dit alles saamgedrongen zal kunnen wor
den in de driedaagse-werkweken, die men voor de Tweede Kamer wil 
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gaan invoeren. Het opmerkelijke feit heeft zich voorgedaan, dat de be
denkingen hiertegen niet zijn gerezen vanuit de Kamer zelf. Het was in 
het bijzonder de pers, die een wat waarschuwend geluid liet horen. Saam
persing van de activiteiten op drie dagen per week kan aanleiding geven 
tot geringer publiciteit en voor een gezonde democratie is publiciteit, 
openbaarheid, nu eenmaal een belangrijk vereiste. Wij zullen hebben af te 
wachten, hoe de nieuwe methode in de praktijk zal blijken te werken. 
In elk geval is al zeker, dat de bestedingsbeperking, waartoe ook en niet 
in de laatste plaats de regering geroepen is, van de volksvertegenwoordi
ging zal eisen een matiging (men spreekt tegenwoordig gaarne van "tempo
risering") in haar wensen en verlangens. 

Zien wij nog even terug, dan vallen uit de voorbije periode nog enkele 
gewichtige gebeurtenissen in het bijzonder te vermelden. Zo was daar dus 
de aanvaarding ook door de Eerste Kamer van de befaamde huurwetten. 
Prof. Hellema hield bij deze gelegenheid een opmerkelijke en in meer dan 
één opzicht zeker verhelderende rede. 
. Vermelding verdient ook het feit, dat de verbroken samenwerking tussen 
de drie vakorganisaties in beginsel werd hersteld, dat althans een hinder
paal, die bleek te bestaan, werd beschouwd als te zijn weggeruimd. 

In het sociale vlak, zij het daarin niet alleen, lag ook een verklaring van 
de christelijke sociale organisaties van werkgevers en werknemers, een 
opmerkelijke verklaring zeker weer, waarin duidelijk positie werd gekozen 
tegen de zwarte lonen. Een goed symptoom was zij van wat principieel 
samengaan der christelijke organisaties vermag en een verklaring die tot 
ver buiten de eigen kring indruk moest maken en ook maakte. 

Tenslotte de behandeling, na lange schriftelijke voorbereiding, door de 
Tweede Kamer van de Pachtwet, een wet, die een duidelijke verbetering 
bracht vergeleken bij de tot dusver geldende wetgeving. Zij heeft de agra
riërs in het geweer gebracht, die zich opnieuw geharnaste politici be
toonden. 

Maar zouden wij dit overzicht nog langer maken, dan zouden wij ge
makkelijk voorbijzien aan het feit, dat het ondanks alles vakantietijd is. 
Veel lezen kan een vermoeiing zijn voor de geest en zoals gezegd: niet 
lange tijd nog en dan hebben allen met politieke belangstelling hun kracht 
en energie (tussen haakjes: ten onrechte noemden we nog niet de voor
treffelijke nota van minister Zijlstra over de kernenergie) weer bijzonder 
hard van node. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Naar aanleiding van hetgeen wij gedurende de bezettingsjaren hebben 
meegemaakt zou ik willen vragen, of het op grond van het Landoorlog
reglement geoorloofd was joodse landgenoten te deporteren en anderen 
in Duitsland te werk te stellen. Voorts zou ik gaarne willen ver~men of 
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gijzelaars gevangen mogen worden gezet en zelfs bij wijze van represaille 
mogen worden doodgeschoten in verband met het plegen van verzetsdaden 
door anderen. 

ANTWOORD: 

Allereerst dient iets te worden gezegd over het oorlogsrecht in het 
algemeen en over het Landoorlogreglement (LOR) in het bijzonder. Daarna 
en daarmede samenhangend een enkel woord over de vragen betreffende 
represailles, gijzelaars en deportaties. 

Wanneer in het volgende sprake is van oorlogsrecht, dan gaat het daarbij 
om regelen, die gelden tijdens de oorlogshandelingen, om het complex van 
rechtsregelen, binnen het kader waarvan de oorlogvoering te verlopen heeft. 

Niet worden dus bedoeld eventuele regelen, aan de hand waarvan beoor
deeld zou moeten worden, of en wanneer een oorlog kan en mag worden 
begonnen, regelen aan de hand waarvan zou worden bepaald, of een oorlog 
al dan niet geoorloofd of gerechtvaardigd is. Vaststaande en concrete 
volkenrechtsregelen voor dit laatste zijn er nauwelijks, een enkele vage 
norm is zo nu en dan misschien wel gehanteerd, maar algemeen aanvaard 
stellig niet. Althans in 1939/40, bij het uitbreken van de tweede wereld
oorlog, was in dit opzicht de stand van het volkenrecht aldus. 

Wij hebben dus met het begrip oorlogsrecht op het oog niet het recht 
tot de oorlog (het zogenaamde ius ad bellum), maar het complex van 
volkenrechtelijke regels, die gelden in en tijdens de oorlog, het ius in bello, 
dat geen antwoord geeft op de vraag, of een bepaalde oorlog al dan niet 
geoorloofd of gerechtvaardigd is. 

In dit verband moet nu ook het LOR worden gezien. Bij de besprekin
gen ter vredesconferentie in 1899 te 's-Gravenhagegehouden, waaruit 
mede het LOR ter vredesconferentie van 1907 is ontstaan, is uitvoerig 
gediscussieerd over de bedoelingen, welke hiermede werden nagestreefd. 

De Belgische afgevaardigde Beernaert opperde een aantal bezwaren 
tegen de vastlegging van bepaalde regelen in een conventie (verdrag), 
met betrekking tot een vijandelijke bezetting. Deze bezwaren kwamen voor
namelijk hierop neer, dat het onjuist geacht moest worden, dat een over
wonnen staat in geval van een militaire bezetting reeds tevoren bij verdrag 
zekere rechten op zijn grondgebied zou hebben toegekend aan de over
winnaar, terwijl bij dat verdrag tevens aan de 'bevolking van het bezette 
gebied verboden zou zijn zich in de strijd te mengen. 

Daartegenover stelde de Russische afgevaardigde De Martens, dat het 
toch beter was wel tot de vastlegging van zekere regelen te komen, omdat 
anders de bestaande onzekerheid de zwakke staten geenszins ten goede zou 
komen. Hij achtte het juist wel gewenst de rechten en verplichtingen van 
de bezetter en onderworpene beide in een internationale regeling vast te 
19gen, zodat beiden, dus ook de (voorlopige) overwinnaar, wisten, waaraan 
zij zich hadden te houden. 

Uit de gang van de besprekingen ter vredesconferentie is wel duidelijk 
geworden, wat men met het LOR heeft bedoeld. Men heeft zeker niet in 
de eerste plaats aan de bezetter bepaalde rechten willen toekennen, maar 
integendeel eerder aan de bevolking van het bezette gebied bescherming 
willen verlenen. De uit het feit der bezetting voortvloeiende feitelijke macht, 
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die de bezetter uitoefent, werd nader gereglementeerd en stellig werd daar
mede niet aan de bezetter hetzelfde gezag toegekend als aan de wettige 
landsoverheid toekomt. 

Stelt het LOR derhalve bepaalde grenzen aan de uitoefening van zijn 
feitelijke macht door de bezetter, anderzijds legt het eveneens de onder
worpen bevolking zekere beperkingen op, waarmede enkele bevoegdheden 
van de bezetter corresponderen. 

Eenmaal een oorlog begonnen zijnde streven alle erbij betrokken par
tijen naar handhaving en versteviging van haar positie en kan ook aan de 
bezetter niet alle bevoegdheid daartoe geheel worden ontzegd. 

Het feitelijke gezag van de bezetter heeft tweeërlei betekenis. Enerzijds 
vloeit uit de volkenrechtelijke erkenning er van voort, dat de bevolking 
heeft te dulden en te doen datgene, wat de bezetter bevoegd is van haar te 
vorderen. Anderzijds vloeit voor de bevolking daaruit nog niet voort de 
rechtsplicht, aan de eisen van de bezetter steeds te voldoen. Want de 
bevolking van het bezette gebied blijft gehoorzaamheid en trouw verschul
digd aan de eigen, wellicht buitenlands gevestigde wettige overheid. 

Hier ligt in zekere zin een spanning tussen twee rechtssferen, die over 
elkaar heen schuiven, in welke situatie een duidelijke positie-bepaling soms 
uiterst moeilijk en zwaar kan zijn. De bezettingsjaren hebben ons wel 
doen zien, welke consequenties verbonden konden zijn aan een houding, 
waartoe men zich in geweten verplicht wist. 

De aard van het LOR beschouwend moet worden opgemerkt, dat het 
geenszins zo is, dat, indien de bezetter maar niet buiten de grenzen van 
het LOR treedt, hij daarmede ook alle recht aan zijn zijde heeft. Misschien 
was de enkele daad der bezetting al ongeoorloofd; daarop geeft het LOR 
echter geen antwoord. En ook legt het feit, dat de bezetter binnen de 
grenzen van het LOR blijft - gesteld dat hij dat doet -, aan de bevol
king van het bezette gebied nog niet de plicht op de bezetter in alles 
gehoorzaam te zijn. 

Zo ligt hier een zekere incongruentie tussen de bevoegdheden en ver
plichtingen van de bezetter enerzijds en die van de onderworpen bevolking 
anderzijds. Een incongruentie die nu eenmaal moeilijk opgeheven wordt, 
wijl hier twee zelfstandige rechts sferen over elkaar heenschuiven en een 
boven de partijen staande regelende macht ontbreekt, althans in de jaren 
1940/45 niet effectief aanwezig ~as. 

Thans komende tot de vragen met betrekking tot represaillemaatregelen, 
gijzelaars en deportaties, welke u aan de orde stelde, zij er met nadruk op 
gewezen, dat bij het beoordelen van deze zaken onderscheid moet worden 
gemaakt tussen overwegingen van zedelijke en humanitaire aard enerzijds 
en die van positief-volkenrechtelijke aard anderzijds. Ik bedoel hiermede 
niet, dat er tussen deze twee categorieën immer een tegenstelling zou be
staan en dat voor het volkenrecht zedelijke en humanitaire overwegingen 
geen enkele betekenis zouden hebben. Dat stellig niet. Maar wel moet 
worden bedacht, dat sommige daden en handelingen van oorlogvoerende 
partijen, hoewel ze zedelijk en humanitair gezien tegen de borst kunnen 
stuiten, naar geldend volkenrecht nog niet altijd onrechtmatig behoeven 
te zijn, zodat ze geen voldoende grond voor een (latere) veroordeling 
wegens het begaan van een oorlogsmisdrijf opleveren. 
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Kan een overeenkomstig verschijnsel zelfs in het gewone nationale recht 
somtijds al worden waargenomen, in het internationale recht speelt dit te 
meer, waar de internationale rechtsorde toch altijd nog meer onvolkomen 
is dan de nationale. Daarbij komt, dat de oorlog zelf reeds een bedrijf is, 
dat met vele humanitaire en zedelijke normen spot. Zolang wij er niet in 
slagen de oorlog geheel uit te bannen, zal deze betreurenswaardige maar, 
mede gelet op 's mensen verdorven wndige aard, verklaarbare onvolkomen
heid wel steeds blijven bestaan. 

Bij de deportaties, door de Duitsers tijdens de jongste wereldoorlog 
op grote schaal toegepast, dient te worden onderscheiden de deportatie van 
Joodse en de wegvoering van in Duitsland tewerkgestelde niet-joodse land
genoten. 

De eerstbedoelde wegvoeringen hadden met een "normale" oorlog
voering niets meer te maken en zijn dan ook terecht als de ergste soort 
van oorlogsmisdrijven beschouwd. Hierbij was geen sprake van enig 
oorlogsbelang voor Duitsland, slechts de sadistische en godloze wellust tot 
massa-moord op internationale schaal was de drijfveer tot deze misdaden. 
De "bloed-, ras- en bodemtheorie" vond hier haar schandelijkste conse
quenties. 

Ten aanzien van de tewerkstelling van burgers uit het bezette gebied in 
Duitsland zou men aanvankelijk nog kunnen aarzelen. Het wegvoeren uit 
het bezette gebied van de weerbare mannelijke bevolking bij nadering van 
de bevrijders (de vijanden van de bezetter dus) kan - mits deze wegge
voerden een behoorlijke behandeling genieten - misschien nog worden 
verdedigd met een beroep op het militair belang van de bezetter, gelegen 
in het voorkomen, dat bij de bevrijding van dit gebied nieuwe strijd
krachten uit dit deel der bevolking worden gerecruteerd. Daarmede is in
tussen geenszins het recht erkend deze mannen te gebruiken voor werk
zaamheden ten dienste van de oorlogvoering. 

Sprak het LOR zich over dit soort wegvoering niet uitdrukkelijk uit, 
in andere internationale 'Verdragen werd als enige grond voor wegvoering 
de veiligheid der betrokkenen erkend. Het Verdrag betreffende de bescher
ming van burgers in oorlogstijd, in 1949 te Genève gesloten, heeft zulks 
thans vastgelegd en beschouwt gehele of gedeeltelijke evacuatie van een 
bepaald gedeelte van het bezette gebied slechts geoorloofd indien de veilig
heid der bevolking of dwingende militaire redenen zulks vereisen. 

Bij het probleem der represaille-maatregelen dient men te onderscheiden 
tussen represailles in de eigenlijke zin en zgn. oneigenlijke represailles. 

De eerste hebben betrekking op daden van staten tegenover elkaar. Als 
zodanig zouden ze kunnen worden omschreven als maatregelen van een 
staat, die op zichzelf onrechtmatig zouden zijn, maar die hun rechtvaar
diging moeten vinden in het feit, dat ze strekken tot verweer tegen onrecht-:
matige daden van de andere staat. Een voorbeeld hiervan is: Staat A 
bombardeert een open, niet-verdedigde stad van B; dit is in strijd met 
het LOR en derhalve onrechtmatig. Staat B beantwoordt deze daad met 
eenzelfde bombardement in staat A. Op zichzelf genomen pleegt staat B 
hiermede een onrechtmatige handeling, maar nu zij strekte tot vergelding 
van eenzelfde, eerdere, onrechtmatige handeling van staat A, wordt zij 
staat B niet of althans in mindere mate als zodanig toegerekend. 

Het gaat hier dus om handelingen van staten tegenover elkaar. Deze 
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represailles in eigenlijke zin vormen een moeilijk volkenrechtelijk probleem, 
maar kunnen voor ons betoog verder buiten beschouwing blijven. 

Naast deze represailles in eigenlijke zin staan de represailles in oneigen- • 
lijke zin, die betrekking hebben, niet op daden van een staat tegen een 
andere staat als zodanig, maar op maatregelen van een staat (i.c. de be
zetter) tegen individuele - of een groep van - onderdanen van een andere 
staat (wiens gebied i.c. bezet gebied is). In deze gevallen neemt de bezetter 
maatregelen tegen burgers van het bezette gebied wegens voorafgaande, 
niet door het volkenrecht beschermde daden. Bepalen wij ons verder tot 
deze "onechte repressailles". 

Terminologisch wordt te dezen onderscheiden tussen gijzelaars en zgn. 
reprisal-prisoners. 

Bij gijzelaars gaat het om personen, die door de bezetter worden vast
genomen vóór het plegen van de verzetsdaad door anderen, waartegen 
de represaille is gericht. 

Met reprisal-prisoners bedoelt men personen, die tijdens het plegen van 
de verzetsdaad, waartegen de represaille is gericht, nog vrij zijn en eerst 
daarna worden gearresteerd. 

In beide gevallen zijn de personen, die het slachtoffer der represaille 
worden, zelf onschuldig aan de verzetsdaad en het doel der represaille is 
in beide gevallen uiteindelijk hetzelfde, t.w. verder verzet tegen te gaan. 
En omdat het juridische onderscheid geen betekenende praktische gevolgen 
heeft, laat ik dat onderscheid verder nu maar voor wat het is. 

De vraag, die ons thans bezig houdt, is of het - anno 1940/45 - een 
regel ,van volkenrecht was, dat het doden c.q. mishandelen van onschul
digen (hetzij gijzelaars, hetzij reprisal-prisoners) verboden is. 

Hoewel de mening is verdedigd, dat het volkenrecht hier geen verbod 
stelde, staat sterker de opvatting, dat reeds toen het doden van onschul
digen ook volkenrechtelijk niet geoorloofd was. 

Allereerst wijzen de artikelen 46 en 50 van het LOR in die richting. 

Artikel 46 luidt: 
De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en de 
bijzondere eigendom, alsmede de godsdienstige overtuiging en de 
uitoefening van de erediensten moeten worden geëerbiedigd ... 

Artikel 50: 
Generlei gemeenschappelijke straf, in geld of van andere aard, 
mag worden uitgevaardigd tegen de bevolkingen op grond van 
persoonlijke handelingen, waarvoor zij in haar geheel niet als 
hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden beschouwd. 

V oorts bevat de beweegreden van het Verdrag o.m. de zinsnede: 
... achten de Hoge Verdragsluitende Partijen het nuttig te ver
klaren, dat in de door Haar aangenomen reglementaire bepalingen, 
de bevolkingen en de oorlogvoerenden verblijven onder de be
scherming en de heerschappij der beginselen van het volkenrecht, 
zoals die voortvloeien uit de tussen beschaafde volken. gevestigde 
gebruiken, de wetten der menselijkheid en de eisen van het open
bare rechtsbewustzijn. 
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Uit art. 50 van het LOR heeft men wel afgeleid, dat - aangezien het 
een gemeenschappelijke straf toelaat voor die persoonlijke handelingen van 
anderen, waarvoor de bevolkingen (wel) in haar geheel hoofdelijk aan
sprakelijk kunnen worden geacht - het volkenrechtelijk niet verboden 
was ook onschuldigen - d. w. z. personen, die niet persoonlijk de verzets
daad (mede-)pleegden - te straffen. Men construeerde dan een passieve 
verantwoordelijkheid, met de redenering, dat deze laatsten de verzetsdaad 
hadden kunnen verhinderen, bv. door de plannen daartoe aan te geven. 

Maar, en dat is de kritiek op deze redenering: moeilijk kan toch worden 
volgehouden, dat ieder lid van een bevolking - en dan nog wel tegen
over de bezetter! - de plicht heeft alle mogelijke delicten, die een ander 
lid der bevolking van pla,n is te gaan plegen, te verhinderen op straffe 
van zelf strafrechtelijk aansprakelijk te zijn. 

Was dit de bedoeling van art. 50, dan ware dat wel een volledige mis
kenning van het gemeenschapsleven. De burgers zouden de plicht opgelegd 
krijgen onvaderlandslievende en verraderlijke daden te stellen. Dit kan 
nooit de opzet van het LOR geweest zijn. Daarbij is dan nog maar aan
genomen, dat andere leden der bevolking van de plannen wisten, wat voor 
het overgrote deel doorgaans niet zal opgaan. 

Bovendien wordt in bedoelde beweegreden een beroep gedaan op de 
algemeen erkende rechtsbeginselen, ook al zijn die niet concreet en nader 
omschreven. Nu lijdt het geen twijfel dat het een algemeen erkend rechts
beginsel geacht ma,g worden, dat het doden van onschuldigen, als sanctie 
op daden van een ander, een ongeoorloofde daad is, die tegen de rechts
orde ingaat; een beginsel, dat in de strafwetgeving van alle beschaafde 
landen zijn uitdrukking heeft gevonden. 

Het Verdra,g van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de be
scherming van burgers in oorlogstijd heeft thans enkele regelen terzake 
nader gepreciseerd. 

De juridische moeilijkheden ten aanzien van het vraa,gstuk der repre
sailles worden veroorzaakt door het nog onvolkomen karakter van het 
volkenrecht enerzijds en de eigenaardige tweespalt, waarover ik boven 
reeds sprak, tussen de twee rechtssferen van bezetter en overwonnenen 
anderzijds. 

Verleent het LOR aan de bezetter binnen zekere grenzen bepaalde be
voegdheden, aan de onderworpen bevolking legt het niet de plicht op de 
bezettende macht altijd te gehoorzamen. Dat houdt in, dat het plegen van 
verzetsdaden door de onderworpen bevolking niet zonder meer onrecht
matig ma,g worden geacht; aangenomen uiteraard dat deze verzetsdaden 
zelf niet buiten de geldende oorlogsregelen gaan. 

Desniettemin ma,g - gelijk reeds eerder werd opgemerkt - aan de 
bezetter niet elke bevoegdheid worden ontzegd maatregelen te treffen ter 
verzekering van eigen veiligheid en militair belang. 

Het komt er maar op aan welke proporties de wederzijdse daden aan
nemen. 

In dit verband moet worden erkend, dat ook in Nederland sommige 
in de bezettingsjaren verrichte verzetsdaden onverantwoorde vormen heb
ben aangenomen. Dat van Duitse zijde daartegen met represaille-maat
regelen werd opgetreden, was in principe niet geheel ongeoorloofd te 
achten. Maar vele represaille-maatregelen der Duitsers kregen een onrecht-
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matig karakter tengevolge van de buiten alle redelijke proporties tredende 
omvang dier maatregelen, en dat vele Duitse leiders na de oorlog mede 
op grond dáárvan als oorlogsmisdadigers zijn berecht, is dan ook - naar 
internationaal recht - evenzeer volledig verantwoord geweest. 

Ik ben mij er van bewust, dat in het bovenstaande slechts enkele sum
miere opmerkingen werden gemaakt; naar volledigheid kon zelfs niet 
worden gestreefd. 

Zo bleef onaangeroerd de vraag, hoe het probleem van represailles zou 
liggen, indien aan de kant van de bezetter sprake is van een onrechtvaardige 
oorlog. Niet werd vermeld, welke invloed op deze vraagstukken zou kunnen 
uitgaan van latere na-oorlogse internationale overeenkomsten. Uit de 
nationale of internationale rechtspraak van .na de oorlog werd geen enkel 
geval genoemd. Over het recht van verzet werden slechts zijdelingse op
merki.ngen gemaakt. 

Niettemin hoop ik u enigermate van dienst te zijn geweest. 
MR. J. A. OoSTERHOFF. 

* 
BOEKBESPREKING 

Ä.. STAPELKAMP en J. SCHIPPER, De bamer opnieuw ge
heven. Geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vak
verbond in Nederland in de jaren van de tweede 
wereldoorlog. Uitgave van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond in Nederland, 1956. 

Even schrok ik, toen ik op bladzijde 12 het Manifest las, dat in juli 1940 
aan al de leden van het Christelijk Nationaal Vakverbond werd uitge
reikt. Na heel in het algemeen de moeilijkheid van de toestand geschetst 
te hebben, luidt het daar: 

"Wij mogen de hoop en verwachting blijven koesteren, dat deze 
toestand een tijdelijke is. Uitdrukkelijk heeft de Rijkscommissaris 
dat verklaard en daarmede aan het Nederlandse volk een vooruitzicht 
geopend, waardoor het gemakkelijker wordt te aanvaarden alles wat 
ten gevolge van deze tijd en zijn omstandigheden aanvaard moet 
worden." 

Maar deze schrik ben ik te boven gekomen. Want wat er in de volgende 
-I- 160 bladzijden volgt, is één doorlopende gedocumenteerde beschrijving 
van de houding, de activiteiten, de strijd onder en tegen de bezettende 
macht, de besliste keuze in de allermoeilijkste omstandigheden, die eerbied 
afdwingen. 

Dat blijkt al heel spoedig op bladzijde 19: "Het Duitse arbeidsfront 
maakt zij.n opwachting" en bladzijde 21: "Eenheidspogingen". De princi
piële door geloof gedragen houding der leiders straalt u in het gehele 
boek tegen. 

De eerste 77 bladzijden van het boek behandelen de ontwikkeling der 
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relaties met de bezettende macht tot en met de beëindiging van' het 
Christelijk Nationaal Vakverbond als principiële organisatie. 

De wijze waarop deze beëindiging volbracht werd, wordt gegeven in 
het hoofdstuk getiteld: "De slag valt". Het is een consequentie van de 
met beleid volgehouden principiële stellingname tegenover de bezettende 

. macht. De slag viel wijl het verbond resoluut weigerde zijn christelijke 
grondslag prijs te geven en mede te werken aan een eenheidsvakbeweging 
met nationaal-socialistische signatuur. Dit hoofdstuk, een finale van een 
maandenlange worsteling, is een der belangrijkste uit het boek. Het typeert 
zo goed het conflict. Fuykschot en De Jong motiveren heel duidelijk het 
non possumus, omdat de eis van de Rijkscommissaris en van dr. Hellwig 
raken aan het merg van het verbond terwijl de bezetter, tegenover wie men 
heus niet aggressief is geweest, dat heel wel weet. Het best kan men de 
houding der mannen van de Nederlandse vakbeweging typeren met de 
woorden: suaviter in modo, fortiter in re, zacht in de vorm van optreden, 
krachtig en onverzettelijk wat betreft het wezen der zaak. 

Van bladzijde 78 af wordt de verdere gang van zaken uiteengezet. 
Het begint met "Maatregelen na de slag". Op sobere wijze wordt mede
gedeeld, hoe de bestuurders in het verbond zich aan het commando van de 
bezetter en aan diens Nederlandse satellieten Woudenberg en Molenaar, 
onttrekken. De brief, die de bestuurders zenden aan commissaris Wouden
berg luidt in de laatste 4 alinea's als volgt: 

"dat hij zich bereid heeft verklaard de lopende werkzaamheden van 
zakelijke aard met betrekking tot zijn functie af te wikkelen; 

dat de afwikkeling der lopende werkzaamheden thans heeft plaats
gevonden dan wel heeft kunnen plaats vinden; 

dat hij daarom op grond van de door hem beleden levensbeginselen 
geen vrijheid meer kan vinden de arbeid met betrekking tot zijn 
functie te blijven voortzetten; 

dat hij, indien de gevraagde ontheffing hem op zaterdag 9 augustus 
1941 niet zal zijn verleend, zich om des gewetenswille derhalve ge
rechtigd zal moeten achten zijn arbeid met betrekking tot zijn aan 
de voet van dit schrijven vermelde functie ingaande maandag 
11 augustus 1941 als geëindigd te beschouwen." 

Voor een belangrijk deel bestaat verder het tweede stuk uit verslagen 
van bij het C.N.V. aangesloten bonden, waarin het wedervaren dezer 
groepen zonder opsmuk wordt verteld. De ondergrondse contacten worden 
niet vergeten. 

Het slot van het boek tekent de arbeid der voorbereiding van de weder
opbouw van het verbond. In het gedeelte, dat handelt over de toekomstige 
samenwerking der vakcentrales komt het standpunt van de christelijke 
vakbeweging tegenover een modem getint eenheidsstreven van het N.V.V. 
Ik haal even aan wat gerelateerd wordt op bladzijde 145. 

"Die eenheid, zo betoogden zij, is alleen mogelijk op basis van 
de christelijke levensbeschouwing. Indien het N.V.V. de christelijke 
beginselen als grondslag wilde aanvaarden, dan - zo werd onzer
zijds gesteld - valt over eenheid te praten. Dat wilde het N.V.V. 
niet en dat kon Kupers dus niet toezeggen." 
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Ik deed een enkele greep hier en daar. 
Dit boek, geschreven door de heren A. Stapelkamp en J. Schipper is 

niet het werk van geschiedschrijvers. Het boek is boven alles het sobere, 
in chronologische volgorde opgestelde verhaal van de gedragingen van de 
leiders der christelijke vakbeweging tegenover de bezetting. Het treft 
door zijn eenvoud. De schrijvers delen, met belangrijke documenten ge
staafd, eenvoudig mede hoe alles zich toegedragen heeft. In het hele boek 
komt niets voor dat naar gerechtvaardigde trots zweemt, maar de lezer 
moet wel voor zichzelf de conclusie trekken, dat het besliste, nimmer 
provocerende optreden van de mannen in het CN.V., door de beginsel
vaste lijn, die door hun gedragingen loopt, gunstig afsteekt bij wat in het 
N.V.V. zich heeft afgespeeld. 

De schrijvers hebben de zaak der christelijke vakbeweging een waarde
volle dienst bewezen door in het eenvoudig verhalen van wat gebeurd 
is, de glans en de betekenis van trouw aan het christelijke geloof bij de 
vakorganisatie, aan ons volk te laten zien. 

Op even sobere wijze als het gehele boek, wordt het verhaal besloten met 
"Zij die vielen". 

Het is een goed boek. Het houdt voor de toekomst zijn waarde, doordat 
aan het tegenwoordige en komende geslacht op gemakkelijke wijze toegang 
verschaft wordt tot een even moeilijke als afschuwelijke periode in de 
vakbeweging in Nederland. Het is niet alleen van belang voor mannen 
en vrouwen uit de vakbeweging, maar voor allen, die belang stellen in de 
taak die de vakbeweging - met name de protestants-christelijke vakbe
weging - vervult. Het spreekt tot de christelijke vakbeweging van nu de 
taal: adeldom legt verplichtingen op. P. S. GERBRANDY 

DR. J. J. DE JONG, Overheid en Onderdaan. N.V. Gebr. 
Zomer & Keunings Uitgeversmaatschappij, Wagenin
gen, 1956. 

Een actueel boek. 
"Op welke wijze bestuderen wij bij de huidige stand van onze kennis 

eigenlijk de openbare mening en met name de verkiezingsuitslagen? En 
wat weten wij op dit ogenblik mede dank zij deze studies van het electo
raal gedrag? Welke perspectieven tenslotte openen de antwoorden op de 
twee voorgaande vragen?" Aldus geeft de schrijver zelf in zijn "Ter In
leiding" de hoofdpunten aan, welke hij in dit boek rond het thema "Over
heid en Onderdaan" aan de orde heeft gesteld. 

Men zal moeilijk kunnen ontkennen, dat een behandeling en beantwoor
ding van deze vragen voor het politieke leven en de staatkundige werk
zaamheid van actueel belang is. 

Zeker, ook voorheen werd aandacht gegeven aan de verkiezingsuitslagen, 
en werden deze in mindere of meerdere mate ontleed. En door middel 
van specificaties, en van vergelijking met vroegere stembusresultaten en 
andere daarvoor in aanmerking komende gegevens, trachtte men na te 
gaan, welke invloeden, gedachten en inzichten de keuze van de kiesgerech
tigden hadden bepaald. V oor verreweg de meesten was die aandacht er 
echter een van korte duur. Zij waren tevreden als zij een zeer globale, om 
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niet te zeggen oppervlakkige, kijk hadden gekregen op hetgeen in de stembus
uitslagen aan de dag trad, en op de gevolgen, welke dit zou medebrengen 
voor het algemene overheidsbeleid, voor de vorming van een kabinet, of 
voor de samenstelling van de dagelijkse besturen van gemeente en provincie. 
Alleen een uiterst kleine kring hield zich meer diepgaand met die uitslagen 
bezig, en poogde met behulp van de toen beschikbare middelen de invloe
den, welke een aantal factoren daarop had geoefend, nauwkeuriger te leren 
kennen. 

Ook ten aanzien van de ontleding van stembus resultaten heeft zich nu 
een ontwikkeling voorgedaan, welke eerst geleidelijk, en vooral na de be
eindiging van de tweede wereldoorlog, in een snel tempo tot stand kwam. 
Prof. De Jong geeft in hoofdstuk VII onder de titel "De studie van de pu
blieke opinie" een duidelijke uiteenzetting van de vorderingen, welke op 
dit gebied zijn verkregen door de uitbreiding en verdieping van het onder
zoek. Hij behandelt daarin de ontwikkeling van wat door hem wordt ge
noemd "de klassieke verkiezingsanalyse" ; wijst er op, dat deze naar haar 
aard tenslotte toch altijd een globaal karakter blijft behouden, in hoofd
zaak alleen de zg. structurele kenmerken opspoort, en trekt de conclusie 
dat de handelende, veelal steeds in beweging zijnde kiezer voor deze ana
lyse volstrekt ongrijpbaar is. Nu is juist het verkrijgen van een behoorlijk 
inzicht in zijn gedrag van grote betekenis. Daarom is men zich gaan be
zinnen op de vraag: hoe komen wij op een meer bevredigende wijze tot 
kennis van hetgeen de individuele kiezer beweegt en zijn keuze bepaalt. 
Dat heeft geleid tot de toepassing van een middel, hetwelk op andere ge
bieden en voor andere doeleinden reeds in gebruik was, nI. de meting, het 
onderzoek van de opinie. Dit onderzoek naar de vorming en de vaststel
ling van de mening van de kiezer geschiedt door het ondervragen van een 
kleiner of groter aantal kiezers volgens weloverwogen opgestelde richt
lijnen. Prof. De Jong geeft van dit middel, zijn aanwending, en de ook 
daarin bereikte vorderingen een vrij breed overzicht . 

In hoofdstuk VIII worden onder de titel: "Resultaten van opinie-me
tingen in verschillende Europese landen" per land de voornaamste thans 
beschikbare gegevens medegedeeld over het verband tussen de politieke 
voorkeuren van de kiezers en een aantal "structurele data", ni. godsdienst 
en religieuze activiteit, inkomen, beroep, onderwijs, plaats van inwoning, 
geslacht, leeftijd, en de gegevens inzake de motieven, welke de kiezers voo~ 
hun partij keuze hebben genoemd. Dit hoofdstuk bevat een schat van mate
riaal, dat of zeer moeilijk is te vinden of nog in het geheel niet gepubli
oeerd was. 

Hoofdstuk IX biedt een samenvatting en ontleding van het electoraal 
gedrag. Daarin worden een aantal algemene en voorlopige conclusies ge
trokken uit de in het vorige hoofdstuk samengebrachte gegevens. 

In hoofdstuk X handelt de schrijver over het perspectief van het opinie
onderzoek, en geeft hij enkele punten en enige grote lijnen aan van het 
werkprogram, dat de mannen van de wetenschap der politiek (de politico
logen) en in het bijzonder de verkiezingsanalysten wacht. 

Het laatste hoofdstuk (XI) brengt een uitvoerige slotrede, waarin prof. 
De Jong, in aansluiting aan en mede op grond van vele beschouwingen over 
de verkiezingsuitslag van 1956, in het licht stelt, dat een nadere precisering 
en uitbreiding van onze feitelijke kennis omtrent het electorale gedrag 
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van de kiezers wenselijk, nodig en mogelijk is. Vooral drie groepen van 
verschijnselen vragen naar zijn oordeel verdere en diepergaande aandacht: 
1. de uiterst gewichtige religieuze structuurvragen van doorbraak en on
kerkelijkheid; 2. de sociale structuurvragen van leeftijd, beroepsgroep en 
dergelijke; 3. de dynamische vragen van individuele wisseling, motieven 
en partij beeld. Hij gaat op elke van de genoemde groepen nader in, laat 
zien wat men er op grond van de beschikbare gegevens van weet of weten 
kan, en noemt dit een begin van nadere precisering, enz. Reeds daarin komt 
tot uiting, dat z.i. het opinie-onderzoek op dit gebied moet worden voortge
zet, uitgebreid, verbeterd en verdiept. Eén van zijn conclusies daaromtrent 
is, dat ook de politieke partijen te dezen aanzien een taak hebben, en dat 
zij hier, met name met het oog op haar doelstelling en werkzaamheid, voor 
noodzakelijkheden staan 1.). 

Deze recensie is aangevangen met de korte zin: Een actueel boek. Na 
de gegeven uiterst algemene en beknopte samenvatting van de inhoud daar
van, mag daaraan o. i. worden toegevoegd: een interessant boek. De 
schrijver verdient waardering voor de omvangrijke en waardevolle arbeid, 
waarvan dit werk een klaar bewijs is, en voor de wijze waarop hij daarin 
voorlichting geeft. Hij heeft de belangrijkheid van de zaken, waarom het 
bij het opinie-onderzoek op politiek gebied gaat, helder doen uitkomen, 
en tevens aangetoond, dat dit onderzoek en zijn resultaten de serieuze be
langstelling van velen waard zijn, mede omdat zij daardoor leren zien 
waarop de politieke partij moet letten, hoe deze dit dient te doen, en hoe 
zij zelf te dezen opzichte hebben te handelen. 

Prof. De Jong is een enthousiast voorstander van het opinie-onderzoek 
omtrent het electoraal gedrag van de kiezers, vooral van de individuele 
kiezer. Hij steekt dit niet onder stoelen of banken. Toch kan men hem 
niet ten laste leggen, dat hij de betekenis van dit onderzoek wil over
schatten. Hij waarschuwt zowel tegen overschatting als tegen onder
schatting, al krijgt het laatste in verband met de situatie te onzent hier 
en daar de nadruk. Hij erkent, dat dit onderzoek aan grenzen is gebonden, 
en dientengevolge altijd een min of meer beperkte betekenis zal hebben. 
Hij keert zich tegen opvattingen, welke tot strekking hebben, dat langs 
deze weg een volkomen inzicht in het gedrag van de kiezers kan worden 
verkregen. Hij wijst op de gevaren, welke dit onderzoek medebrengt, op 
de bezwaren, waarop men telkens stuit, en op de moeilijkheden, waarvoor 
men bij diepere bezinning altijd weer komt te staan. Zijn ogen staan wijd 
open voor de leemten en gebreken, welke dit onderzoek bij de tegenwoor
dige stand van zaken vertoont. Hij gaat met voorzichtigheid te werk, 
en spreekt over: bij de huidige stand van onze kennis, de thans be
schikbare gegevens, het begin van precisering, het aanvankelijke en voor
lopige inzicht, het veelal nog zeer globale karakter van de bereikte resul
taten, enz. Uit een en ander blijkt, dat de schrijver de ontleding van ver
kiezingsuitslagen critisch beziet, en op verschillende punten voorbehouden 

1.) In het vorenstaande zijn de eerste zes hoofdstukken van het boek niet ter sprake 
gebracht. Zij handelen respectievelijk over: staat en partij; het getal; de organisatie; 
het politiek-sociaal klimaat; belang en beginsel; het partij-type, en bevatten de vrijwel 
ongewijzigde teksten van een reeks voordrachten, door de schrijver gehouden voor de 
microfoon van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging in het najaar van 1955. 
Hij noemt deze een soort aanloop tot zijn hoofdbetoog. Zij zijn zeer lezenswaard. 
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maakt. Het is met inachtneming daarvan, dat wij onze instemming be
tuigen met de strekking van zijn uiteenzettingen. 

Het is uiteraard in een recensie niet doenlijk de conclusies, waartoe prof. 
De Jong ter zake van het gedrag der kiezers is gekomen - ook te dezen 
aanzien heeft hij niet verzuimd op het aanvankelijke en voorlopige daarvan 
te wijzen -, nader te toetsen. Daarvoor zou om te beginnen het materiaal, 
waarop zij steunen, breedvoerig moeten worden medegedeeld, en voorts 
in een vrij veel ruimte vragende ontleding van de conclusies moeten wor
den getreden. Noch het één, noch het ander past in deze rubriek. 

Moge aan dit boek de serieuze aandacht van velen ten deel vallen. Vooral 
in onze kring dient van het daarin gebodene, gelet op de stembusuit
slagen van het vorige jaar en op de verhouding tussen de schrijver en onze 
partij, met grote belangstelling kennis te worden genomen. Goed gezien, 
behoren allen, die iets met de leiding van onze partij hebben te maken, 
hetzij plaatselijk dan wel gewestelijk, provinciaal of nationaal, dit boek 
te bestuderen, opdat hun duidelijk, althans duidelijker, worde wat hun 
in de naaste toekomst èn principieel èn practisch te doen staat, en dat aan
pakken van het werk met volharding eenvoudig plicht is. 

J. S. 

Dr. S. W. COUWENBERG, De vereen1zaming van de moderne 
mens. Een nieuwe formulering van het sociale vraag
stuk. Tweede herziene en uitgebreide druk, 1957. Uitg. 
Pax, Den Haag. 

Het feit, dat zo kort na de eerste thans de tweede druk van Couwenbergs 
boek verschijnt, wijst er op, dat het de aandacht heeft getrokken, die het 
verdiende, omdat het een oprechte poging is allerlei verschijnselen in onze 
samenleving opnieuw te belichten. De uitbreiding van het boek is er, 
dunkt mij, een bewijs van, dat de schrijver zich geboeid met het vraag
stuk is blijven bezig houden. Dat het werk opnieuw ter recensie is aange
boden wordt uit deze uitbreiding verklaard. 

Het moet mij echter van het hart, dat ik er geen aanleiding in vind 
mijn eerste recensie (A. R. Staatkunde 1957, No 2, p. 61-63) te herzien. 
De bezwaren, die ik noemde, zijn blijven bestaan. Ik miste een sociologisch 
referentie-kader en vond een onverantwoorde generalisering: de vereen
zaming is volgens Couwenberg de wortel van alle kwaad. Ook de Wijziging 
van de ondertitel Kern van het sociale vraagstuk in Een nieuwe formulering 
van het sociale vraagstuk verandert daaraan niets. Het wezen van de 
methodiek is niet veranderd. 

Het is onbegonnen werk om alle onderwerpen, die Couwenberg noemt, 
critisch te bezien. Vele genoemde verschijnselen functioneren anders dan 
de schrijver het doet voorkomen. Het is de vraag of men ze niet evengoed 
van een geheel andere hoek uit kan gaan bezien, bv. vanuit de verwachting 
van Christus' terugkomst. Des schrijvers optimisme over de hernieuwde 
religiositeit bij de jeugd (waarom bij de jeugd en niet bij ouderen wordt 
niet duidelijk) loopt parallel aan die van andere "zieners" als Huizinga 
(Schaduwen van morgen), Van der Leeuw (Balans van het Christendom) 
e. a. Tegenover de analyse van het negatieve behoort immers altijd iets 
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positiefs te staan. Gewoonlijk is echter het laatste tamelijk onbevredigend. 
Ik weet eigenlijk nooit wat ik van het soort boeken moet denken, dat 

vereenzaming, dirigisme, nivellering, kapitalisme of een andere verschrik
kelijke zaak als de enige oorzaak, stimulans of ziekte van de maatschappij 
ziet. Deze werken bevatten altijd een levendige beschrijving en zijn 
meestal het resultaat van een oprechte verontrusting over de gang van 
zaken. Zij kunnen ook hier en daar vruchtbare gedachten geven, maar de 
keerzijde is dikwijls, dat met name de niet-sociologisch-geschoolden zich 
er meester van maken en dat het boek bv. in vakorganisatie, politieke partij, 
enz. zijn eenzijdige voorlichting geeft. De suggestieve werking er van is 
dan oorzaak, dat het er tijdenlang blijft circuleren met alle gevolgen van 
dien. Daar zouden verscheidene voorbeelden van kunnen worden genoemd. 
Daarom neig ik tot de uitspraak: een zeer interessant boek voor de 
critische lezer. DR. G. KUIPER HZN. 

Dr. N. J. HOM MES, Zullen wij nog antirevolutionair blij-ven? 
J. H. Kok N.V., Kampen, 1957. 

Onder bovenstaande titel schreef Dr. Hommes een brochure. Kennelijk 
niet in de eerste plaats om de in de titel gestelde vraag te beantwoorden 
(dat gebeurt slechts in het voorbijgaan), maar om uiting te geven aan zijn 
verontrusting over de gang van zaken in en rondom de Anti-Revolutio
naire Partij. 

Het boekje bevat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk geeft 
Dr. Hommes een tekening, van wat hij de politieke misère noemt, in het 
tweede hoofdstuk stelt hij de diagnose, om tenslotte het derde en laatste 
hoofdstuk, dat bijna de helft van zijn brochure beslaat, geheel te wijden aan 
de therapie. 

Waarom is Dr. Hommes verontrust? Het antwoord kan ongeveer met 
het volgende citaat worden aangegeven: dat de Anti-Revolutionaire Partij, 
.... wier roem het steeds geweest is om vanuit het Evangelie klaar en 
zonder aanzien des persoons, ja zelfs met de risico van impopulariteit, de 
res publica, de publieke zaak te dienen, steeds meer gaat tanen aan prin
cipiële klaarheid en daarbij de greep op ons volk - reeds zo ernstig ge~ 
infecteerd door de socialistische welvaartsstaat - gaat verliezen (blz. 9 
trn 10). 

Uit dit citaat blijkt, dat Dr. Hommes in zijn brochure tweeërlei beoogt. 
Enerzijds bezinning en daaruit voortvloeiende kritiek op de huidige 
politieke koers van onze partij, anderzijds bezinning op de oorzaken van 
de afnemende invloed onzer partij bij het volk. De schrijver vat beide 
zaken samen onder de ene term politieke misère. Hij geeft er zich echter 
onvoldoende rekenschap van, dat beide vragen weliswaar veel met elkaar 
te maken hebben, doch ieder een eigen probleemgebied raken. Dit doet 
aan de duidelijkheid van zijn betoog tekort. 

In het hoofdstuk waarin de schrijver nader ingaat op de diagnose en dus 
de oorzaken tracht aan te geven van "de politieke misère", noemt hij de 
secularisatie als eerste oorzaak van de achteruitgang van de partij. In de 
tweede plaats wijst hij op "de fatale reserve van de Nederlandse Her
vormde Kerk tegenover de bestaande, historisch gegroeide christelijke 
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partijen" als oorzaak van afbrokkeling. Vervolgens vraagt de schrijver 
aandacht voor de "overwoekering en dictatuur der vakorganisaties inzake 
politiek en parlement". Maar hierbij moeten we iets opmerken. Het is ons 
duidelijk geworden, dat Dr. Hommes eerst een tweetal oorzaken heeft 
gegeven van de ene factor van de "politieke misère", te weten de afbrok
keling van de partij. Maar geeft hij hier ook een oorzaak aan, óf van een 
afwijking van de principiële koers óf van de afbrokkeling? Naar onze 
mening signaleert hij hier een verschijnsel, waartegen de partij zich wel
licht onvoldoende teweerstelt en waaruit een afwijking van de principiële 
koers zou kunnen blijken, maar daarmee geeft hij geen oorzaak van deze 
afwijking aan. 

Het is alsof de schrijver zelf gevoelt, dat hij al doende in zijn hoofd
stuk over de diagnose niet meer bezig is de eigenlijke zetel van het ziekte
proces aan te geven, doch dat hij w:eer, evenals in het eerste hoofdstuk, 
(dezelfde) verschijnselen signaleert. Hij schrijft: Ik kom nu tot een vierde 
symptoom van onze antirevolutionaire politieke misère. Inderdaad, hij be
schrijft het verschijnsel waaraan de ziekte te herkennen is. Hij noemt dan 
de berusting in onrecht, het tekort aan moed impopulair te zijn en ten
slotte: de overvoeding van economische en sociale problemen. 

Waarom deze ontleding? Om daarmee aan te tonen, dat deze brochure 
niet de diepgang heeft, waaraan wij zo zeer behoefte hebben. Dr. Hommes 
beschrijft de verschijnselen als hij aankondigt de ziekte te willen vast
stellen. Blijkbaar vindt hij alleen de verschijnselen verkeerd, doch vermoedt 
hij geen ernstige ziekte welke hieraan ten grondslag ligt. 

Daarom ligt de bespreking van deze brochure in de pers ook op het
zelfde niveau. Daar gaat het meestal over de vraag of de verschij.nselen 
wel goed zijn weergegeven. Doch hiermede komt men zo weinig verder, 
hoewel wij gaarne erkennen, dat deze verschijnselen zeer belangrijk zijn. 

Opvallend vinden wij het stukje, dat aan de secularisatie is gewijd. In
dien Dr. Hommes verontrust is over de principiële koers der partij, wat 
ligt er dan meer voor de hand dan dat hij in dit verband aandacht schenkt 
aan de vraag, in hoeverre deze secularisatie mede van invloed is op deze 
koers. Wil secularisatie alleen zeggen dat de rand van de partij afbrokkelt, 
of is het ook een probleem binnen in de partij bij het uitzetten van 
de koers? 

Hiermede menen wij ernstige kritiek op de brochure te hebben ge
leverd. Niet om ons van deze brochure af te maken. Van de verschijnselen 
welke Dr. Hommes signaleert dient met grote ernst kennis te worden ge
nomen, want sommige van de in deze brochure genoemde verschijnselen 
beschouwen wij inderdaad als ziekteverschijnselen. De Anti-Revolutionaire 
Partij is evenwel meer gediend met oppositie in de diepte. J. H. P. 

* 
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DOOR 

DR. W. P. BERGHUIS 

In het afgelopen jaar hebben het punt van de verhouding tussen anti
revolutionairen en christelijk-historischen en het verderstrekkende vraag
stuk van de mogelijkheden van één protestants-christelijke volkspartij, 
gelukkig, in ruime mate in de belangstelling gestaan. 

Hoe zou het eigenlijk ook anders kunnen, nu de beide grote protestants
christelijke partijen samen - want hoe men het ook keert of wendt, 
ondanks gescheidenheid van organisatie is dit niet te ontkennen - op een 
sterk aangevochten geestelijk front staan. 

Het gaat hier om een zaak, die wij wederzijds zonder ophouden aan de 
orde moeten blijven stellen en waarmede wij voortdurend bezig moeten 
zijn. In alle nuchterheid voor wat kan en niet kan. Want zoals de meeste 
zaken, is ook déze zaak met vrome wensen en leuzen niet af te doen. 
Maar ook met vertrouwen, omdat het hier gaat om een gewichtige en 
ondanks alle nuchterheid dringende zaak. En vooral met de besliste wil, 
dat die zaak niet in de ijskast mag terecht komen. 

Uit talloze uitlatingen in woord en geschrift van c.h. zowel als van 
a.r. zijde is in de laatste maanden wel gebleken, dat zij, gelukkig, ook zeer 
velen niet met rust laat. Persoonlijk heb ik vanwege het verheugende 
initiatief van een c.h. jongerengroep te Utrecht het voorrecht gehad samen 
met de heer Tilanus over deze zaak het woord te voeren. Ik heb nu 
tot een kort artikel verwerkt hetgeen ik toen heb mogen opmerken. 

Het verlangen naar eenheid van hen, die zich naar hun reformatorisch 
belijden ook politiek willen organiseren, dateert in de antirevolutionaire 
kring bepaald niet van vandaag of gisteren. 

Direct na de bevrijding, in juni 1945, ging van het voorlopige Centraal 
Comité der A.R. Partij een circulaire uit, waarin werd verklaard, dat 
van nu af aan zou worden gestreefd naar één christelijk-nationale partij. 
Deze circulaire is sindsdien nimmer herroepen. 

Toen naderhand de totstandkoming van die éne protestants-christelijke 
volkspartij op dat moment een onmogelijkheid bleek, was dit voor de 
A. R. Partij een grote teleurstelling. Dit is door de deputatenvergadering 
in 1946 duidelijk uitgesproken. Betreurd werd, dat onder de gegeven 
omstandigheden met een federatieve samenwerking moest worden volstaan. 
Dat ook die er tenslotte niet is gekomen, weten wij. 

Het was begrijpelijk, dat na de oorlog de roep om die éne christelijke 
partij zo krachtig was. Wij waren door de oorlog en door de bezetting 
losgerukt en ook min of meer losgeraakt van vooroorlogse organisatorische 
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vormen en verbanden en van een zekere automatische binding daaraan. 
Deze omstandigheid hield ongetwijfeld na de bevrijding het gevaar 

in van een zekere losgeslagenheid en van het ontbreken van een organisa
torische band met het verleden. Daar was echter tevens het niet te mis
kennen voordeel van een vrijer staan in het zoeken van nieuwe, door de 
loutering van de bezettingstijd verdiepte banden en organisatievormen. 

Want meer nog dan de door de oorlog teweeggebrachte distantie van het 
vooroorlogse verleden speelde een rol de omstandigheid, dat wij in een 
tijd, die tenslotte uitliep op een barre strijd om het naakte geestelijke 
bestaan, waren teruggeworpen op de grondslagen van het politieke bedrijf, 
ook van het christelijke politieke bedrijf. 

Ten opzichte van de eigenlijke zaak waarom het ging - wat hebben 
wij dat toen sterk gevoeld -, waren de proporties van de vertrouwde 
organisatorische vormen, hoezeer die door de verzetsstrijd heen bewaard 
waren gebleven, toch anders komen te liggen. 

Wij meenden, dat als er ooit een gunstige kans was voor die éne partij, 
dat het dan op dat ogenblik was. E.nfin, wij weten het, er is niets van 
terecht gekomen. Het heeft ook geen zin daarover nu nog na te kaarten. 

Het is bekend, dat de Christelijk-Historische Unie gemeend heeft op 
dat ogenblik geen stappen in de gevraagde richting te kunnen doen. Stellig 
waren er in de politieke situatie van vlak na de bevrijding met de pas
gelanceerde doorbraakgedachte voor de Christelijk-Historische Unie 
zwaarwegende factoren om inzake een samensmelting van c.h. en a.r. 
voorzichtig te zijn. Daarvoor moest ook in a.r. kring begrip bestaan en 
dit is er ook wel geweest. Maar de teleurstelling was er toch niet min
der om. 

Overigens zullen wij direct moeten toegeven, dat zo'n ingrijpende zaak 
als een fusie, waarover toen gesproken werd, ook in antirevolutionaire 
kring zeker wel wat haken en ogen zou hebben gegeven. Hoe zou het 
ook anders kunnen? 

De gedachte van de éne protestants-christelijke volkspartij is blijven 
leven. En vooral als het gaat knijpen in de christelijke politiek, dan springt 
zij naar voren. Ik heb gezegd, dat zij rijpte in de strijd om het naakte 
geestelijke bestaan in de bezettingstijd. Zeker, de strijd is nu minder hevig 
en minder cru en beweegt zich in een ander vlak. Maar is zij minder 
ernstig? Dat is maar de vraag. 

Wij weten, en wij hebben het altijd geweten, dat wij als christelijk
historischen en antirevolutionairen zijn van één stam. 

Wij wisten en wij weten, dat er omstreeks de eeuwwisseling omstandig
heden zijn geweest, die ons organisatorisch uit elkander hebben doen gaan. 
Wij weten ook, dat hierbij niet alleen incidentele en persoonlijke con
flicten, maar uiteindelijk ook diepergaande meningsverschillen en ver
schillen in geestelijke ligging een rol hebben gespeeld. Wij zijn ons er ook 
van bewust - de ervaring leert het -, dat een zodanig uiteengaan van 
broeders of zusters van die aard pleegt te zijn, dat zij moeilijk weer in één 
gezinsverband terugkeren. 

Wat dit betreft, kan het reeds een reden tot dankbaarheid zijn, dat 
wij in het algemeen als goede buren hebben kunnen leven. 

Maar toch, door dit alles heen laat velen toch de gedachte niet los, dat 
wij met de bestaande situatie geen genoegen mogen nemen. 
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En het spreekt toch ook wel vanzelf, dat de gedachte van organisato
rische eenheid der reformatorische christenen in de politiek ons niet mag 
loslaten. Er is een gebrokenheid in ons georganiseerd optreden als christe
nen in de politiek, waarmede wij nimmer vrede zullen kunnen hebben. 
Hier Jigt immers een stuk schuld en een aanklacht. 

Daarbij komt, dat onze gemeenschappelijke kracht en invloed in de 
Nederlandse samenleving groter zouden kunnen zijn dan zij in de huidige 
constellatie zijn. En het behoud van de georganiseerde protestants-christe
lijke invloed in Nederland is in deze tijd toch bepaaldelijk wel in het 
geding. 

In de politiek zou toch ook mogelijk moeten zijn, wat wij zien in de 
sociale organisaties en bij de radio bijv., waar een organisatorische eenheid 
der protestantse christenen wel degelijk mogelijk blijkt met alle zegen
rijke gevolgen daarvan. 

De zaken zo stellen is juist. Deze dingen zijn klemmend. Nu kan ik 
mij voorstellen, dat er mensen zijn, die vinden dat dit alles wel heel waar 
is, maar dat het weer net iets teveel op het terrein van de vrome wensen 
ligt en net iets te weinig reëel is, om effect te kunnen hebben. Daartegen
over staan anderen - en ik denk daarbij vooral aan de jonge mensen -
die zeggen, dat als men er zo tegenover gaat staan, er nooit iets zal ver
anderen. 

Ik geloof, dat de eerste groep gelijk heeft, en dat de tweede gelijk moet 
hebben. 

Als wij de zaak nuchter bezien en uitgaan van de werkelijke situatie, 
zoals die op het ogenblik aanwezig is, dan zullen wij heel eenvoudig 
moeten erkennen, dat de moeilijkheden voor één protestants-christelijke 
volkspartij momenteel groter zijn dan de mogelijkheden. Op zichzelf is 
dat nog niet iets om direct somber over te doen. Ieder, die zijn verstand 
gebruikt en de achtergronden kent, zal inzien, dat maar niet ineens van 
de ene op de andere dag kan gebeuren, wat men zo graag wil. Zo een
voudig en ongecompliceerd liggen de dingen nu eenmaal niet. 

Nu zal men daartegen inbrengen: dat is het hem juist, het is geen 
verstandszaak, het is een geloofszaak, en het zijn juist de achtergronden, 
die de dingen vertroebelen. En natuurlijk is daar veel van waar. Men 
denke echter niet te licht over verstand en over achtergronden. Zij zijn 
in elk geval zeer reële elementen in het geding. De christelijke politiek 
staat tenslotte ook weer ,niet op zichzelf. En wie zijn verstand niet wil 
gebruiken pleegt men dom te noemen. 

Er zou wel reden voor somberheid zijn, indien wij het bij de consta
tering, dat op het ogenblik de moeilijkheden groter zijn dan de mogelijk
heden, zouden laten. Indien wij dit feit voor kennisgeving zouden aan
nemen en denken, dat daarmede de kous af is. En vooral, wanneer wij 
alle aandacht zouden schenken aan verstand en achtergronden en de ge
loofsroeping buiten spel zouden laten. 

Het is op deze punten, dat wij onszelf van weerszijden steeds zullen 
moeten onderzoeken. Hier raken wij het tere punt. Hier zal het moeten 
beginnen. Wij zullen het erover eens kunnen zijn, dat het zo ineens niet 
kan. Als wij het er dan ook maar over eens zijn, dat het verkeerd is, dat 
het niet kan. 

Misschien moeten wij nog eens weer met geweld op een hoop gesmeten 
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worden. Ofschoon, dat is al eens gebeurd; toen heeft het ook niet veel 
geholpen. God zal het zelf moeten doen. En daar kunnen wij om bidden. 
Als wij dat dan ook maar doen. En dan ook... ervoor werken. Hoe 
kunnen wij ervoor werken? 

De mogelijkheden voor één protestants~christelijke partij worden zeker 
niet groter - wij zullen het daarover eens zijn - door het optreden 
naast de bestaande partijen van een christelijke volkspartij. Dat is de 
weg zeker niet. De eenheid der christenen in de politiek, die men zegt tot 
stand te willen brengen, wordt er bepaald niet door bevorderd. Dat wijst 
de praktijk ook wel uit. De brokken worden er slechts door vermeerderd. 

Ik heb wel eens schertsend gezegd, dat er één middel zou zijn om 
eenzijdig vanuit de Anti-Revolutionaire Partij de eenheid geforceerd tot 
stand te brengen, zonder dat de christelijk-historischen er iets aan zouden 
kunnen doen, nl. wanneer de A.R. Partij het besluit zou nemen zichzelf 
op te heffen, en haar leden zou adviseren - en deze dit advies zouden 
volgen - zich en bloc aan te sluiten bij de C.H.U. Ik zie. de christelijk
historischenal kijken bij deze invasie van voormalige antirevolutionairen. 

In alle ernst, het is nu eenmaal op dit ogenblik niet mogelijk de ene 
protestants-christelijke partij als formeel agendapunt aan de orde te stellen, 
vooral omdat dit punt in de christelijk-historische kring moeilijker ligt 
dan in de antirevolutionaire. 

Ik geloof, dat de beide partijen, om welke het hier gaat, momenteel 
de zaak van de christelijke politiek en haar invloed in Nederland het best 
dienen, indien zij zich gezamenlijk bezinnen op haar verhouding tot 
elkander en op de vraag, hoe zij haar optreden en politiek handelen, ieder 
in eigen organisatie, zodanig op elkander kunnen afstemmen, dat daardoor 
de zaak, die zij beide willen bevorderen, zo goed mogelijk wordt gediend. 

En dan zal de een zich daarbij als verdere doelstelling voor ogen houden 
een toekomstig in elkander opgaan van deze partijen in één christelijk
nationale, terwijl een ander daaraan, op dit ogenblik althans, helemaal niet 
denkt. Maar dat punt is dan ook nu formeel niet aan de orde, zij het 
ook, dat het materieel ook nooit buiten de orde mag zijn. 

Er zullen er zijn - en ik denk ook hier weer vooral aan jongeren -, die 
dit maar een vrij magere eerste doelstelling vinden, waaruit weinig be
zieling is te putten. Ik stem terstond toe, een kreet, een leuze is het niet. 
Maar wel, naar ik meen, een wezenlijke en reële taakstelling. Waarvoor 
ook stellig bezieling nodig is. De vragen, die zich daarbij voordoen, moeten 
eerst maar eens beantwoord worden, voordat men verder gaat handelen. 
Laten wij eerst eens hieraan plaatselijk en gewestelijk en landelijk alle 
aandacht schenken.· 

En in dit verband wil ik over de verhouding c.h.-a.r., in alle beschei
denheid, nog een paar opmerkingen maken. Daarbij ga ik ervan uit, dat 
in confesso is, dat wij beiden van een eenheid in principieel uitgangs
punt uitgaan. Onze onderlinge verhouding in de praktijk laat daarovt!r 
trouwens ook geen twijfel. 

Het is, geloof ik, duidelijk, dat de c.H.U. terughoudender is ten opzichte 
van contact en eventueel samenspel met de A.R. Partij, dan omgekeerd. 
Zij zal daar ongetwijfeld haar begrijpelijke en respectabele redenen voor 
hebben. 

Het gevoel bekruipt mij echter wel eens, dat de C.H.U. meent zich 



C.H.-A.R. 253 

door wat meer contact met de a.r. te compromitteren. Als dat zo is - en 
ik geloof dus, dat het zo is - dan moet er toch iets mis zijn, iets, 
waarin wij elkander niet verstaan. Overigens wil ik terstond aannemen, 
dat dit mede in belangrijke mate aan ons, antirevolutionairen zal liggen. 
Ik heb er begrip voor, wanneer christelijk-historischen ons vaak te eigen
gereid vinden en zien als mensen die het zo verschrikkelijk goed weten. 
Ik geloof niet alleen, dat wij tot het vestigen van die indruk wel eens aan
leiding geven, maar ook, dat wij o.nszelf op dit punt voortdurend ernstig 
hebben te onderzoeken. 

En ook overigens, ben ik mij ervan bewust, dat wij als c.h. en a.r., 
hoezeer wij ook in de wezenlijke uitgangspunten voor de politiek één zijn, 
naar geestelijke ligging en naar stijl en sfeer niet identiek zijn, en dat, 
voor wat de praktische politiek betreft, ook bij het staan op dezelfde 
grondslagen verschil in beleid niet alleen mogelijkheid maar ook werkelijk
heid is. 

Ik weet wel, i.n de verhouding c.h.-a.r. spelen voor de christelijk-his
torischen al of niet uitgesproken een overwegende rol de factor kerk, i.c. 
de Nederlands Hervormde Kerk, dan wel, zoals men het noemt, de theo
logische achtergronden. Ik wil daarop nu niet analyserend ingaan. Wij 
zullen deze dingen stellig niet mogen bagatelliseren. Maar mij is toch 
bepaald niet duidelijk, hoe zij een beletsel zouden moeten en kunnen zijn 
voor een nauwe relatie, om nog maar niet te spreken van éénheid, tussen 
de beide reformatorische partijen, die beide haar leden in onderscheidene 
kerken hebben. 

Uit het zegenrijke bestaan van niet naar politieke scheidslijnen opge
bouwde organisaties als C.N.V., C.B.T.B., en andere sociale organisaties, 
alsmede de N.C.R.V., zal men - met inachtneming van het feit, dat de 
politieke gescheidenheid een historie heeft - toch mogen afleiden, dat in 
dit kerkelijke c.q. theologische aspect toch niet het eigenlijke criterium ligt. 

Datzelfde geldt van de verschillen· in mentaliteit, in sfeer en stijl. Deze 
kunnen op zichzelf genomen geen doorslaggevende argumenten zijn tegen 
een samengaan in één politieke organisatie. In dit alles hangt er veel van 
af, van welke kant men het vraagstuk benadert. 

Gaat men uit van de verschillen, die er zijn of die beweerd worden er 
te zijn: theologische en kerkelijke verschillen in ligging en mentaliteit, 
dan schijnt de eenheid van optreden in de politiek een moeilijke zaak. 
En dan wordt zij het ook. Benaderen wij het vraagstuk evenwel van de 
andere kant - en ik meen dat wij dat in de eerste plaats moeten doen -, 
d. w. z. vanuit het gezichtspunt van onze gemeenschappelijkheid in prin
cipiële uitgangspunten en vanuit de positie van het protestants-christelijke 
element en zijn huidige invloed in ons volksleven, dan krijgen de moei
lijkheden en problemen toch wel andere proporties. Men zal zeggen: het 
moet bij de kerk beginnen. En dan heeft men ook geen ongelijk. Maar 
wij weten vaak niet, waar wij het kwaad van de protestants-christelijke 
gespletenheid het best kunnen aanvatten. In ieder geval weet ik wel, dat 
wij het moeten aanpakken, waar het kan, daar waar horens zijn. Kan het 
niet in de kerk, dan in de politiek. 

Wanneer wij voldoende onder de indruk zijn van onze gemeenschappe
lijke politieke taak in de moderne wereld, die tenslotte anders is geworden 
dan zij vijfentwintig of vijftig jaar geleden was, dan gaat de noodzaak 
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van een vereend ons plaatsen in de politieke strijd in die wereld een 
grotere klem krijgen ten opzichte van de moeilijkheden, die er ongetwijfeld 
zijn. Dan kunnen wij, hoezeer wij ook dankbaar mogen wijzen op de 
goede verstandhouding, die er in het algemeen tussen de beide partijen is, 
en op de nauwe samenwerking, welke veelal plaatselijk en gewestelijk en 
aan de andere kant ook in het internationale werk plaats vindt, tenslotte 
met de bestaande toestand niet blijvend vrede hebben. 

In West-Duitsland werken protestanten en rooms-katholieken in één 
partijverband samen, en ik meen te mogen zeggen, dat zij als zodanig 
in het na-oorlogse Duitsland een grote kracht hebben ontplooid, Duits
land en de vrije wereld ten goede. Deze ene christelijk-democratische 
partij kennen wij hier niet. Wij zouden haar ook niet willen. Wij zijn er 
dankbaar voor, dat de krachten der Reformatie in Nederland afzonderlijk 
gestalte hebben gevonden. Dit is van belang, zowel ten opzichte van de 
roomse als van de humanistische invloed. Maar dit dringt er ons in de 
huidige omstandigheden des te meer toe onze krachten samen te bundelen. 

En als wij daarnaar streven, dan betekent dat helemaal niet dat wij 
nu tegen elkander sentimenteel zouden moeten gaan doen, of dat wij elkan
der niet - als het pas geeft - zakelijk op broederlijke toon de waarheid 
of de biecht zouden mogen aanzeggen. Het betekent vooral ook niet, dat 
wij in deze zaak ongeduldig mogen worden. Het betekent wel, dat er niets 
mag zijn van een ons tegen elkander afzetten. 

En ook, dat wij met een open oog voor de werkelijkheid van vandaag 
niet aflaten een situatie op te bouwen, waardoor wij in de toekomst het 
ideaal van een grote belijdende protestants-christelijke volkspartij in 
Nederland onder Gods zegen in vervulling zouden mogen zien gaan. 
En ook, dat in die zin de ene protestants-christelijke partij als een actueel 
punt op onze agenda moet blijven staan. Niet maar platonisch, doch reëel. 
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In de voorafgaande maanden hebben zich enkele gebeurtenissen afge
speeld, die zeer duidelijl}. de gang van de wereldontwikkeling aangeven. 
Op enkele willen wij wijzen. 

In het Verre Oosten heeft zich de vorming van een nieuwe staat vol
trokken, namelijk van de federatie van enkele staten van Malakka. Eigen
lijk is het daarmede enigszins eigenaardig gegaan. Na de tweede wereld
oorlog was de bevolking daar zeer opstandig tegen het Britse gezag. In 
Londen noemde men dat oplevend communisme. Op den duur was dat niet 
vol te houden. Te veel zuiver nationalistische elementen mengden zich 
in de strijd. Vandaar dat men in Londen geleidelijk tot liquidatie wilde 
overgaan. Na lange onderhandelingen kwam men tot een overeenkomst. 
De staten van Malakka konden zich in volle zelfstandigheid organiseren. 
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Singapore werd van de federatie uitgesloten. Een plaats voor Malakka in 
het Britse gemenebest bleef open. Bovendien kon de nieuwe staat zich 
aanmelden voor het lidmaatschap van de organisatie van de Verenigde 
Naties. 

De federatie koos zich een van de vorsten als heerser. Deze, Tuanki 
Abdul Rahman, had een reputatie van vooruitstrevendheid. Zijn troons
bestijging werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van Koningin 
Elisabeth Il, namelijk door de hertog van Gloucester, vergezeld door zijn 
gemalin. Het hoogtepunt van de plechtigheid was het moment, toen de 
nieuwe heerser zijn lippen drukte op de gouden kris. 

In veel opzichten gelijkt de constitutie van Malakka's federatie op die 
van Engeland. Het nieuwe rijk heeft echter de Mohammedaanse gods
dienst, maar andere religies hebben grote vrijheid. 

Natuurlijk hoopt men in Engeland, dat de nieuwe staat tot het ge
menebest zal toetreden, zoals India, Pakistan, Ceylon het lidmaatschap 
bezitten. Men poogt dit aantrekkelijk te maken door te wijzen op de 
noodzaak als afzetgebied te hebben een markt, die enigszins met die van 
de Verenigde Staten te vergelijken is. Bovendien vermeldt men, dat er 
op het ogenblik evenveel eerste ministers van Europese afstamming zijn 
als van andere afkomst. Slechts vijftien procent van de bewoners van het 
gemenebest heeft het Engels als moedertaal. Een achtste gedeelte van de 
bevolking is van Europese afkomst. Voor driekwart zijn het Aziaten van 
oorsprong en in totaal zijn er meer mohammedanen dan christenen. 

Dat zou dus betekenen, dat het Britse gemenebest zijn betekenis gaat 
verliezen als exponent van het westen. En daarmede staan wij voor het
zelfde verschijnsel als zich thans in de Verenigde Naties voordoet, waar 
ook het niet-westerse gedeelte der leden de meerderheid heeft. Men moet 
dan echter aannemen, dat miniatuurstaten als Laos en Cambodja van 
evenveel betekenis worden geacht als leden als Engeland en de Verenigde 
Staten. Zover is het natuurlijk nog niet, maar het hiermede gesignaleerde 
verschijnsel is toch merkwaardig genoeg om er even bij stil te staan. 

Er is echter aan deze zelfstandigheid van de federatie van Malakka nog 
een andere zijde. Telkens leest men, dat men in Zuid-Oost-Azië een einde 
wil maken aan alle gevolgen van het kolonialisme. Maar dat kolonialisme 
heeft geheel andere gevolgen dan men meestal bedoelt. De scheiding 
binnen de maleise wereld is namelijk direct een gevolg van het koloni
alisme. In het begin van de negentiende eeuw hebben Engeland en Neder
land hun bezittingen en aanspraken op Malakka en Sumatra uitgeruild. 
Sindsdien heerste het Nederlandse gezag in Sumatra en het Britse in 
Malakka. Maar het economische en geestelijk verkeer tussen deze twee 
gebieden bleef. Zelfs deelde Borneo, zij het ook enigszins anders, in het 
onderlinge verkeer. Na de oorlog is dat verkeer tussen Malakka en delen 
van het huidige Indonesië nog toegenomen, vooral door de export van 
allerlei produkten van Sumatra. 

Op het ogenblik begint de band tussen Sumatra en de regering te 
Djakarta merkbaar te verzwakken. In Malakka weet men dat zeer goed. 
En zo zinspeelt men daar ook reeds op de mogelijkheid van enige band 
tussen de nieuwe federatie en Sumatra. Heel prettig is zulk een opmerking 
niet. Maar de tegenwoordige scheiding tussen de beide gebieden is nog 
altijd een gevolg van een overeenkomst tussen twee koloniserende mogend-
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heden, dus een gevolg van kolonialisme. Maar een ander gevolg dan men 
meestal bedoelt. 

Overigens is Zuid-Oost-Azië nog lang niet tot rust gekomen. Dat is 
weer gebleken uit de tot dusver onbloedige revolutie, welke in Thailand 
is uitgebroken. Men weet dat deze staat vrij sterke economische betrek
kingen onderhoudt met Nederland. Allerlei economische instellingen daar 
werken met Nederlands kapitaal. Ook de Denen en de Zwitsers en 
natuurlijk ook de Amerikanen en de Britten hebben in dit land grote 
belangen. 

N u is Thailand een der weinige staten in dit gebied van de aardbol, 
waar nooit een westerse mogendheid heeft gekoloniseerd. Misschien mede 
daardoor is er niet de minste vijandschap tegen het westen. Evenwel 
ondervindt de zuiverheid van het economische leven zeer veel westerse 
kritiek, om het maar zeer zacht uit te drukken. 

N u heeft Thailand zeer veel relaties met China. De Chinese immigratie 
vindt men zeker geen onverdeelde zegen, vooral omdat deze vooral door 
mannen zich voltrekt, welke dan met Thailandse vrouwen huwen. Thai
land heeft verder een constitutionele staatsvorm, maar daarbij is de figuur 
van de monarch wel heel zwak. De meest invloedrijke persoonlijkheid is 
de als regel zwijgende Prins Wan, die dit jaar het voorzitterschap van de 
Vergadering der Verenigde Naties heeft uitgeoefend. 

Misschien enigszins met steun van de jonge monarch is men nu in 
verzet gekomen tegen de huidige leider der regering. Zulk verzet gaat 
meestal uit van een of meer militairen. Het Thailandse leger is geheel 
westers georganiseerd. Ook de bewapening is westers. Op de vliegvelden 
treft men veel geallieerde vliegtuigen aan. Dit is te verklaren o. a. uit 
de zeer gunstige ligging van de hoofdstad Bangkok voor het wereld
verkeer. Het is heel moeilijk te voorspellen, hoe deze omwenteling zich 
zal gaan ontwikkelen. Daarvoor kent men te weinig de onderlinge krachts
verhoudingder verschillende stromingen. Maar het staat wel vast, dat 
het westen niet direct in de strijd zal worden betrokken. 

Misschien zou uit dit alles kunnen voortvloeien een versterking van de 
monarchie, al geeft de weinig sterke figuur van de jonge koning daarop 
niet veel hoop. Anders ging het in Tunis. Daar toch heeft men, dus vrij 
kort na de herkrijging van de onafhankelijkheid, een einde gemaakt aan 
het bewind van de bey en de republikeinse staatsvorm gekozen. 

Terecht heeft men in Frankrijk onmiddellijk verklaard, dat deze 
wijziging in staatsvorm geheel buiten de betrekkingen met Frankrijk 
omgaat. Tunis is met kleine beperkingen vrij en onafhankelijk. De Fransen 
hebben slechts invloed behouden op de defensie en de buitenlandse betrek
kingen. Ook hebben de vele Franse immigranten een redelijke invloed 
op het bestuur. De huidige Tunesische machthebber heeft zich daarmede 
verenigd, omdat hij heel goed begreep, dat Tunis nog lang niet op eigen 
benen kan staan. 

Nu deze leider, Bourguiba, echter door de afzetting van de bey, de 
hoogste plaats in het land heeft verkregen, heeft zich natuurlijk een 
oppositie tegen hem gevormd, die veel verder wil gaan dan de tegen
woordige regeling met Frankrijk heeft gegarandeerd. Waarschijnlijk heeft 
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deze ook de hand in de anti-franse bewegingen, die vanuit Tunis geleid, 
contact hebben opgenomen met de onlusten in Algerië. Het zal nu de 
taak van Bourguiba zijn, om deze extremisten te bewegen met de Fransen 
samen te werken, ook al zijn deze nog .niet geheel hun invloed op het 
staatsbestuur kwijt. 

Er is nog een derde mohammedaanse staat, die in de laatste maanden 
een ogenblik binnen het licht der opmerkzaamheid heeft gestaan. Dat is 
Albanië. 

Eigenlijk is dat vreemd. Albanië heeft een meerderheid van mohamme
danen, maar deze zijn van een zeer merkwaardige kleur. Ook heeft 
Albanië als staat een westerse oorsprong. Het is namelijk .na de eerste 
wereldoorlog in het leven geroepen, zuiver uit westerse motieven. Italië 
gunde namelijk dit deel van de kust niet aan Oostenrijk of aan het toen
malige Servië, dat sterk onder Russische invloed stond. En Oostenrijk 
gunde het niet aan Italië en zeker niet aan een Slavische staat. De ouderen 
onder de lezers zullen zich nog wel herinneren, dat het bewind werd 
opgedragen aan de Prins von Wied, een neef van Koningin Wilhelmina. 
En de gendarmerie zou georganiseerd worden door Nederlandse officieren. 
De befaamde Thomson is daarbij gesneuveld. 

Het schijnt, dat men in Moskou, nu het in Joegoslavië niet zo heel 
goed wil vlotten, zijn ogen gericht heeft op Albanië. Immers de naam 
Albanië verschijnt telkens in het nieuws. Nu eens als steunpunt voor 
Russische duikboten, dan weer als mogelijke basis voor een actie tegen 
Griekenland en Joegoslavië. 

Het meest merkwaardig daarbij is, dat de Albanese bevolking, hoewel 
mohammedaans, toch sympathie heeft gekregen voor het communisme, 
wat niet zo vaak voorkomt. Waarschijnlijk hangt dit samen met de 
moeilijke economische en sociale verhoudingen. De bevolking is namelijk 
zeer onontwikkeld en straatarm. De leider van het Albanese communisme 
hield enige tijd geleden een opzienbarende rede, waarin hij zich zeer nauw
keurig hield aan de Moskouse voorschriften. In het westen kwam dit .niet 
geheel onverwacht. De leiders van de Albanese volksrepubliek hadden 
namelijk in 1955 reeds economische hulp van \Vashington smadelijk 
afgewezen. 

In de laatste dagen kwam de naam Albanië weer naar voren. Inzake 
een initiatief van Roemenië om te geraken tot een niet-aanvalsverdrag 
tussen alle staten van de Balkan, hetzij deze communistisch bestuurd 
worden of niet, is Albanië bereid toe te treden. Blijkbaar ziet het voor
deel in zulk een overeenkomst, omdat daardoor zijn grenzen zowel naar 
de zijde van Joegoslavië als van Griekenland worden gegarandeerd. 

In Europa zelf is het meest opvallend het verschil in de staatkundige 
ontwikkeling in Frankrijk en in de Duitse bondsrepubliek. 

In Frankrijk tobt men voortdurend, zowel met het Algerijnse probleem 
als met de economische ontwikkeling. Frankrijk heeft in Algerië de ver
antwoordelijkheid voor vele honderdduizenden Fransen, die daar in dat 
land zich een bescheiden welvaart hebben verworven. 

Met het oog daarop heeft Frankrijk dan ook Algerië in Frankrijk opge
nomen, als gewoon constitutioneel deel. Het verzet tegen de opstandelingen 
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erkent Frankrijk dan ook niet als nationaal verzet, zoals in Marokko en 
in Tunis indertijd, maar als verzet tegen de wettige regering. Van beide 
zijden vecht men met de moed der wanhoop en met alle gewelddadigheden 
die een moderne oorlog op leven en dood mogelijk maakt. 

Deze wrede manier van strijden heeft veel tegenstand in Frankrijk 
zelf opgeroepen. Bovendien komen de financiën voortdurend meer in 
slechte conditie. De kracht der regering wordt verder verlamd door allerlei 
buiten-parlementair verzet, waarvan de spectaculaire, maar weinig ont
wikkelde Poujade een der exponenten is. Het huidige kabinet tuimelt van 
de ene crisis in de andere. De leider der regering, die een nederlaag in 
het huis van afgevaardigden vreest, heeft dan ook de toevlucht genomen 
tot het ongebruikelijke middel van een rondetafelconferentie van de partij
leiders, waardoor men dus buiten het officiële platform van het parlement 
een uitweg uit de moeilijkheden wil zoeken. 

In de Duitse bondsrepubliek gaat het geheel anders. Daar heeft men 
na de oorlog eerst een soliede economische basis gelegd. Deze werd ge
steund door de samenwerking met het westen. Ondanks de grote toevlucht 
van vluchtelingen uit de oostelijke zone, heeft men een zekere rijkdom 
weten te verwerven. Bij de jongste verkiezingen, de derde stembusstrijd 
na de herkrijging van de zelfstandigheid, is deze politiek door het volk 
bezegeld. 

De berekening van de uitslag van de verkiezingen geschiedt volgens de 
geldende kieswet nogal eigenaardig. Het land is verdeeld in districten 
en de kiezer heeft gelegenheid een vertegenwoordiger van zijn district 
aan te wijzen. Dit geschiedt volgens het gewone meerderheidssysteem. 
Maar daarnaast heeft de kiezer nog een tweede stembiljet. Daarmede 
stemt hij op een partij die een lijst heeft ingediend. Men berekent nu 
eerst volgens het gewone evenredigheidsbeginsel de kiesdeler, men wijst 
het aantal plaatsen toe aan de lijst. Daarvan trekt men af het aantal 
plaatsen, dat reeds bij de districtsstemming is verkregen en de rest wijst 
men toe aan de kandidaten van de lijst, eventueel volgens het stelsel 
van d'Hondt. Daardoor krijgt men enerzijds een adaequate vertegenwoor
diging van de geestelijke stromingen. Anderzijds heeft men bij de distric
tenvertegenwoordiging toch een band tussen de kiezers en de helft der 
gekozenen. Daarnaast heeft men als minimum voor zeteltoewijzing gesteld 
een percentage van vijf. Het gevolg daarvan is, dat enkele snipperpartijen 
verdwenen zijn. Naast de Christen Democratische Unie, die meer dan 
vijftig procent van de stemmen heeft verkregen, heeft men nu voornamelijk 
alleen maar te rekenen met de socialisten en de liberalen. 

Voor Adenauer was dit wel een schone triomf. Een overwinning, die 
van meer betekenis is dan alle successen van de heersers van het Derde 
Rijk. Zijn binnen- en zijn buitenlandse staatkunde werd er door bezegeld. 
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VRAAG EN ANTWOORD 
VRAAG: 
Wat kan Nederland doen tegen Indonesische infiltraties in het gebied 

van Nederlands Nieuw-Guinea? Welke middelen staan Nederland volken
rechtelijk ter beschikking in verband met deze inbreuk op de souvereiniteit? 
Wanneer kan een staat een andere de oorlog verklaren? 

ANTWOORD: 
De status van Nieuw-Guinea is nog altijd van dien aard, dat Indonesië 

daarover geen enkele zeggenschap heeft. Uitvoerig is daarover steeds op
nieuw gediscussieerd, eveneens op internationaal niveau; niettemin tracht 
Indonesië voortdurend het voor te stellen, alsof de souvereiniteitsoverdracht 
van 1949 mede Nieuw-Guinea zou hebben betroffen. 

Nederland heeft echter van het begin af aan de bijzondere positie van 
Nieuw-Guinea naar voren gebracht en gehandhaafd. Daarbij ging en gaat 
het toch om een gebied met een bevolking, die naar ras, taal en cultuur 
niet tot Indonesië kan worden gerekend. 

Tot de ondertekening van het akkoord van Linggadjati (1946) werd dan 
ook niet overgegaan dan nadat van Nederlandse zijde uitdrukkelijk was 
vastgelegd, dat Nieuw-Guinea een eigen status ten opzichte van het 
Koninkrijk (nieuwe stijl) en de Verenigde Staten van Indonesië moest 
kunnen verkrijgen. Ook bij de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië 
in 1949 werd ten opzichte van Nieuw-Guinea een uitzondering gemaakt 
in dier voege, dat de bestaande toestand ten aanzien van Nieuw-Guinea 
zou worden gehandhaafd en dat de toekomstige status van dit gebied nog 
door nadere onderhandelingen zou worden geregeld. 

Nederland stelde zich op het standpunt, dat het zich ten aanzien van 
Nieuw-Guinea moest laten leiden door de verplichtingen welke het op 
zich had genomen bij de ondertekening van het Handvest der Verenigde 
Naties, in welks artikel 73 de leden der V.N., op wie de verantwoordelijk
heid rust voor het beheer van gebieden wier bevolking nog niet een volle
dige mate van zelfbestuur heeft bereikt, het beginsel erkennen, dat de 
belangen der inwoners van deze gebieden allesoverheersend zijn, en de 
verplichting aanvaarden de welvaart van de bewoners van deze gebieden 
te bevorderen, hen daartoe bij te staan in de ontwikkeling van hun vrije 
politieke instellingen en hen tot zelfbestuur te ontwikkelen. 

Daarom stelde Nederland het probleem der souvereiniteitsoverdracht ten 
aanzien van Nieuw-Guinea steeds aldus: Is wijziging in het beheer over 
Nieuw-Guinea in het belang der bevolking? 

Daartegenover stelde Indonesië voorop, dat Nieuw-Guinea aardrijks
kundig en volkenkundig onlosmakelijk verbonden is met het Indonesische 
gebied en dat deswege ook de souvereiniteit over Nieuw-Guinea dient te 
worden overgedragen. 

Bewijs daarvoor heeft het echter nimmer geleverd. 
Indonesië heeft wel getracht Nederland met het bewijs te belasten, 

dat Nieuw-Guinea in de genoemde opzichten meer bij Nederland dan bij 
Indonesië behoort. Maar dat bewijs behoeft Nederland niet te leveren, 
omdat het de stelling van Nederland niet is, gelijk U uit het bovenstaande 
kan blijken. 
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Want aldus werden de zaken precies omgekeerd. Nederland heeft nim
mer beweerd, dat Nieuw-Guinea een natuurlijke eenheid met Nederland 
vormt. Indonesië stelde dat echter wel voor wat Indonesië betreft en dus 
zal Indonesië die natuurlijke saamhorigheid hebben waar te maken! 

Het grote punt voor Nederland in alle onderhandelingen en bespre
kingen, die in de loop der jaren met betrekking tot Nieuw-Guinea werden 
gevoerd, dat als enig punt van uitgang voor een gesprek kon gelden, was 
de vraag of de souvereiniteit over Nieuw-Guinea zou moeten worden 
overgedragen aan Indonesië. Over de beantwoording van deze vraag moest 
worden gesproken. 

Indonesië heeft deze basis voor onderhandeling echter niet willen aan
vaarden en wilde slechts bespreken de vraag, hoe de souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea zou worden overgedragen. Alsof reeds vooraf vaststond, 
dàt die zou worden overgedragen! Dat Nederland hierop niet kon en 
mocht ingaan, is vanzelfsprekend en duidelijk genoeg. 

Ook in de Verenigde Naties stelde Indonesië de kwestie Nieuw-Guinea 
herhaalde malen aan de orde en wel in de jaren 1954, 1955 en 1956. De 
uitslag was telkens dat de vereiste meerderheid voor het Indonesische 
standpunt niet werd bereikt. 

Ik zal de in deze jaren gevoerde discussies hier niet alle releveren, 
alleen - bij wijze van voorbeeld - die van de elfde Algemene Ver
gadering in 1956---1957. 

Namens Indonesië voerde zijn permanente vertegenwoordiger bij de 
V.N. de heer Sudjarwo Tjondronegol'o het woord. Hij stelde, dat sinds 
1949 een oplossing was uitgebleven, hetgeen de verhouding tussen Indo
nesië en Nederland had vergiftigd. De onderhandelingen te 's-Graven
hage en Genève waren mislukt, als gevolg waarvan de wederzijdse betrek
kingen steeds slechter geworden waren. De Nederlandse regering had 
haar toevlucht genomen tot militaire maatregelen in Nieuw-Guinea, waar
door de vreedzame ontwikkeling in het gehele gebied werd belemmerd. 
Een voortduring van de bestaande toestand zou van nadelige invloed 
zijn op de verhouding tussen de volken van Azië en die van andere delen 
van de wereld. De toestand in Nieuw-Guinea vloeide voort uit het kolo
niale stelsel. 

Voor Nederland sprak o. a. minister Luns, die begon met te verklaren, 
dat het hem speet voor de derde maal in drie jaar tijds genoodzaakt te 
zijn vast te stellen, dat een bespreking van de Nieuw-Guinese kwestie 
noch tot een oplossing zou leiden, noch een verbetering van de N ederlands
Indonesische betrekkingen ten gevolge zou hebben. 

Dit was in 1954 en 1955 reeds in den brede uiteengezet en een behan
deling van deze kwestie had geleid tot een verwijdering tussen de beide 
landen. De oplossing van het vraagstuk - voorzover er van een vraagstuk 
sprake was - lag verder in het verschiet dan ooit. 

Indonesië had duidelijk gemaakt, dat een oplossing van het geschil 
alleen mogelijk was door de volledige en onvoorwaardelijke overdracht 
van Nederlands Nieuw-Guinea aan Indonesië. Op deze basis was de 
Nederlandse Regering vanzelfsprekend niet tot onderhandelen bereid. 
Bespreking van Indo.nesië's eis, die niet op juridische gronden gebaseerd 
kon zijn, door de Algemene Vergadering zou zowel een schending van 
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het Handvest der V.N. betekenen als een ernstig onrecht jegens de be
woners van Nieuw-Guinea, aan wie de Nederlandse Regering plechtig 
had beloofd, dat zij, zodra zij daartoe in staat zouden zijn, de gelegen
heid zouden krijgen hun eigen toekomst te bepalen. Het Indonesische 
streven was er op gericht de bevolking van Nieuw-Guinea die gelegen
heid te ontnemen en derhalve in strijd met art. 1 van het Handvest waarin 
o. m. als doelstelling van de V.N. wordt aanvaard: tussen de volken 
vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen gegrond op 
eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking der volken. 

Een door dertien landen ingediende ontwerp-resolutie, waarin de voor
zitter van de Algemene Vergadering werd verzocht een commissie van 
goede diensten in te stellen, welke behulpzaam moest zijn bij de onder
handelingen tussen de regeringen van Indonesië en Nederland ter be
reiking van een rechtvaardige en vreedzame oplossing van de Nieuw
Guinese kwestie, in overeenstemming met de beginselen en doeleinden 
van het Handvest, werd op 28 februari 1957 in de plenaire zitting van 
de Algemene Vergadering verworpen met 40 stemmen vóór en 25 tegen, 
bij 13 onthoudingen. Deze resolutie vereiste een 2/3 meerderheid, welke 
dus niet was behaald 1). 

Intussen hebben o. a. de Indonesische infiltratiepogingen in 1954 wel 
duidelijk gemaakt, dat het Indonesië uiterst moeilijk valt zelfs maar de 
schijn van een loyale houding in dezen op te houden. De Republiek schrikt 
er niet voor terug desnoods met ondermijnende middelen haar doelstellingen 
kracht bij te zetten. Daarenboven stellen de gebeurtenissen der laatste 
jaren in Indonesië zelf, de behandeling van Nederlandse gevangenen, het 
drama der leugenprocessen, de bedreigingen en het lijfsgevaar waaraan 
Nederlanders in Indonesië blootstaan, de verstandhouding met Nederland 
in een wel zeer onaangenaam daglicht. "Een belangrijk tegenwapen -
aldus Trouw van 11 november 1954 - heeft een fatsoenlijk volk daar niet 
tegen. Wij kunnen de Indonesiërs niet met gelijke munt betalen, omdat 
het valse munt is." 

De infiltratie-pogingen in Nederlands Nieuw-Guinea betekenden een 
aanslag op het grondgebied van Nederlands Nieuw-Guinea teneinde dit 
geheel of gedeeltelijk onder Indonesische heerschappij te brengen en vorm
den als zodanig een inbreuk op de Nederlandse souvereiniteit. 

Uw vraag is nu, welke middelen volkenrechtelijk ter beschikking staan 
aan een staat, die zijn rechten geschonden acht en herstel daarvan zoekt. 

1) In de negende Algemene Vergadering, op 10 december 1954, werd een resolutie, 
die op onderhandelingen en verslag daarover aandrong, verworpen met de volgende 
stem verhoudingen : 

Préambule. . . . . . 34 voor, 21 tegen en 5 onthoudingen 
Eerste lid. . . . . . 34 voor, 23 tegen en 3 onthoudingen 
Laatste lid . . . . . 33 voor, 23 tegen en 4 onthoudingen 

Tijdens de tiende Algemene Vergadering in december 1955 lag de zaak iets anders. 
Daar toen de verwachting bestond, dat Nederland en Indonesië onderling tot bespre
kingen zouden komen (op de a. s. ministers conferentie tussen beide landen), ontspon 
zich een voorbereidend commissoriaal debat over de vraag of de kwestie Westelijk 
Nieuw-Guinea op de agenda zou worden geplaatst. In de plenaire zitting der Algemene 
Vergadering werd daarna op 16 december 1955, gezien de stemverhoudingen in de 
commissie, zonder debat en zonder hoofdelijke stemming een resolutie aangenomen 
verklaard, waarin slechts de hoop werd uitgesproken, dat de onderhandelingen tussen 
partijen vruchtbaar zouden zijn. Daarmede was de kwestie toen afgedaan. 
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Allereerst is daar de vorm der diplomatieke vertogen. Langs diplo
matieke weg word getracht rechtsherstel te verkrijgen. Het vragen om 
opheldering of inlichtingen kan - bij vergeefse pogingen - gevolgd 
worden door een protest. Leidt een en ander niet tot overeenstemming 
dan kan - afgescheiden van de straks nader te bespreken verplichtingen, 
die het Handvest der V.N. aan leden van deze volkenorganisatie oplegt 
- de benadeelde staat zijn toevlucht nemen tot een ultimatum, d. i. een 
vordering, binnen zekere termijn aan gestelde eisen te voldoen, bij gebreke 
waarvan tot maatregelen van ernstiger aard zal worden overgegaan. 

Zulk een maatregel is bv. het afbreken der diplomatieke betrekkingen, 
hetgeen veelal gepaard gaat met het beëindigen van consulaire betrek
kingen. Na kortere of langere tijd worden deze betrekkingen in het alge
meen weer hervat. 

Krachtiger middel tot eenzijdige rechtshandhaving door een staat is 
de represaille. Daaronder verstaat men een maatregel, die op zich zelf 
onrechtmatig zou zijn, doch die haar rechtvaardiging hierin moet vinden, 
dat zij strekt tot verweer tegen een onrechtmatige daad van de andere 
staat, waartegen de represaille gericht is. Zal de represaille-maatregel 
rechtmatig zijn dan moet in ieder geval het nadeel, dat men aan de 
wederpartij wil toebrengen, in een redelijke verhouding staan tot de 
schade, die is toegebracht door de onrechtmatige daad, waartegen de 
represaille is gericht. Deze vorm van rechtshandhaving is overigens weinig 
fraai en hoogst gebrekkig; bovendien wordt haar rechtmatigheid somtijds 
bestreden. Een vorm van rechtshandhaving - binnen het kader der V.N. 
- is de resolutie door de eerste Algemene Vergadering te N ew-York 
(1946) aangenomen, waarin aanbevolen werd Franco-Spanje te weren uit 
alle internationale 'Organisaties, die in verband staan met de V.N. en aan 
de leden individueel aanbevolen werd hun te Madrid geaccrediteerde 
ambassadeurs en gezanten terug te roepen. 

Als voorbeeld van een soort represaille zou nog zijn te noemen de 
bezetting van een bepaald gebied. Zo de bezetting van het Ruhrgebied 
door Frankrijk en België in 1923, naar aanleiding van het in gebreke 
blijven van Duitsland met zijn herstelbetalingen en ontwapening. 

Nog andere middelen om tegen een staat op te treden zijn de blokkade 
van een haven of kuststrook of het embargo in de vorm van beslag op 
de schepen onder de vlag van de staat, waartegen de maatregel is gericht. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van boycott, waarvan voorbeelden 
gevonden worden in de boycott van Israël door Egypte en van de handel 
met communistisch China door westerse landen. Over het rechtmatig dan 
wel omechtmatig karakter van de zoëven genoemde middelen tot zelf
standige rechtshandhaving is met het noemen van deze voorbeelden in
tussen niets gezegd. 

De meest ingrijpende en verstrekkende vorm van rechtshandhaving 
is de oorlog, waarin staten elkaar - of de een de ander - bestrijden 
met gebruikmaking van militaire machtsmiddelen. Het behoeft geen betoog, 
dat meer en meer gestreefd moet worden naar voorkoming van dit 
uiterste middel. Internationale rechtsordening is daartoe de enig aange
wezen weg. 

Mede in dit verband moet het werk van Volkenbond en Verenigde 
Naties worden gezien. Onzerzijds verdient dit streven alle steun en mede-
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werking, omdat alleen door de opbouw van een krachtige internationale 
organisatie de pogingen tot het bereiken van gerechtigheid en vrede op 
internationaal niveau voortgang kunnen vinden. 

Geschillen tussen de volken onderling zullen altijd blijven bestaan, maar 
de oplossing daarvan moet langs vreedzame wegen worden gezocht. 

Ook buiten de organisatie der Verenigde Naties - en de vroegere 
Volkenbond - om bestaan er verschillende mogelijkheden, waarlangs men 
tot vreedzame oplossing van internationale conflicten kan trachten te 
geraken. Daar is de consultatie, het overleg tussen de betrokken staten, 
het meest voor de hand liggende middel. In het algemeen gebeurt dit langs 
diplomatieke weg. Daarnaast de conciliatie - verzoening - die niet een 
beslissing of oplossing aan partijen beoogt op te leggen, doch slechts de 
oplossing van het geschil wil vergemakkelijken door voorstellen, die par
tijen vrijelijk al of niet aanvaarden. Commissies van onderzoek, van goede 
diensten of van bemiddeling spelen hierbij een rol. In vele internationale, 
hetzij tweezijdige, hetzij meerzijdige, collectieve verdragen komen regelen 
en procedure-voorschriften van conciliatie voor. 

De scheidsrechtspraak (arbitrage) is een derde weg tot oplossing van 
geschillen, waartoe partijen zich kunnen verbinden. Zij komen dan over
een - of zijn reeds vooraf overeengekomen - mogelijke geschillen te 
onderwerpen aan de bindende uitspraak van personen of organen door 
partijen gekozen. Een hof van arbitrage is daarbij de veel voorkomende 
figuur. 

Internationale rechtspraak, dat wil zeggen een uitspraak of beslissing 
die gegeven wordt op basis van het recht, moet eveneens worden genoemd. 
Te wijzen valt in dit verband op het vroegere Permanente Hof van 
Justitie en het tegenwoordige Internationale Gerechtshof. 

Binnen het kader van de huidige organisatie der Verenigde Naties is 
eveneens een systeem van rechtshandhaving opgebouwd. Het Handvest 
der Verenigde Naties wij st enkele wegen aan en door hun lidmaatschap 
hebben de leden zich tot het volgen daarvan gebonden. 

Krachtens het Handvest kan de Algemene Vergadering der V.N. alle 
vragen nopens de handhaving van internationale vrede en veiligheid, welke 
door enig Lid van de Verenigde Naties of door de Veiligheidsraad aan 
haar worden voorgelegd, bespreken en met betrekking tot alle zodanige 
vragen aan de betrokken staat of staten of aan de Veiligheidsraad of aan 
beide aanbevelingen doen. Elke zodanige vraag, die optreden vereist zal 
door de Algemene Vergadering hetzij vóór hetzij na bespreking naar de 
Veiligheidsraad worden verwezen. 

Vooral uit de laatste zinsnede blijkt, dat de Veiligheidsraad het belang
rijke orgaan geacht moet worden ter verzekering van de handhaving van 
de internationale vrede en veiligheid, die bedreigd kunnen worden door 
het ontstaan van allerlei conflicten. Als er snel en doeltreffend opge
treden moet worden dan is de Veiligheidsraad het aangewezen orgaan. 

Wanneer hij dit noodzakelijk acht, zal de Veiligheidsraad op de par
tijen een beroep doen, hun geschil met vreedzame middelen als onder
handeling, onderzoek, bemiddeling, conciliatie, arbitrage en gerechtelijke 
beslissing te beslechten. Heeft dit geen succes en blijft het geschil een voort
durende bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid dan kan de 
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Veiligheidsraad beslissen welke maatregelen, desnoods met wapengeweld 
gepaard gaande, genomen moeten worden ter handhaving of herstel van 
de internationale vrede en veiligheid. 

V olledigheidshalve moet hierbij worden aangetekend, dat de praktische 
uitwerking van deze regeling een ingrijpende wijziging heeft ondergaan, 
toen de "Uniting-for-peace"-resolutie door de Algemene Vergadering op 
3 November 1950 werd aangenomen. 

De feitelijke aanleiding daartoe was het volgende: In verband met de 
Koreaanse kwestie had de Veiligheidsraad besloten tot het treffen van 
maatregelen gepaard gaande met het gebruik van wapenen. Dit besluit 
kon genomen worden, omdat de Russische vertegenwoordiger tevoren uit 
protest de vergadering van de Veiligheidsraad verlaten had. Daardoor 
kon Rusland in die vergadering geen gebruik maken van zijn vetorecht, 
hetwelk anders stellig zou zijn gehanteerd. 

Ditmaal kon de Veiligheidsraad dus handelend optreden. Wie garan
deerde echter dat dit steeds zo zou blijven? Langzamerhand was het veto
recht een ernstige handicap gebleken. Daardoor werd de doeltreffendheid 
van de Veiligheidsraad sterk ondermijnd. 

Op grond van deze overwegingen heeft de Algemene Vergadering een 
oplossing gezocht in de bovenbedoelde resolutie, waarvan de Amerikaan 
Dean Acheson de geestelijke vader is. De resolutie komt hierop neer, 
dat, indien bij een bedreiging van of een inbreuk op de vrede of bij een 
aanvalsdaad, bij gebreke van eenstemmigheid de Veiligheidsraad te kort 
schiet in zijn taak, de Algemene Vergadering, (waarin de eis van een
stemmigheid voor de besluitvorming niet geldt), aanbevelingen aan de 
leden kan doen, eventueel zelfs tot het gebruik van wapenen. 

Hiermede is een belangrijke verschuiving van accent in de taakverdeling 
tussen de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering tot stand gebracht, 
ten gunste van de Algemene Vergadering waartoe de praktijk had ge
noopt. De mogelijkheid tot een doeltreffende werkzaamheid der volkeren
organisatie werd erdoor vergroot. 

Het bovenstaande, alles in vogelvlucht, geeft een beeld van bestaande 
mogelijkheden en wegen waarlangs staten voor hun onderlinge geschillen 
een oplossing kunnen trachten te bereiken en de statengemeenschap be
staande conflicten kan trachten uit de weg 1:' ruimen. 

De voornaamste voorwaarde voor een behoorlijke gang van zaken in 
dit alles is echter de aanwezigheid van de goede wil van alle betrokkenen, 
aan het doeltreffend functioneren daarvan hun noodzakelijke medewerking 
te verlenen. Wanneer de gezindheid en de bereidheid tot medewerken 
ontbreken, zijn alle pogingen tot het bereiken van vreedzame en recht
matige oplossing reeds vooraf tot vruchteloosheid gedoemd. 

Het is niet te sterk uitgedrukt dat het ten aanzien van de Nieuw
Guinese kwestie bij Indonesië juist aan deze primaire voorwaarde ten 
enenmale ontbreekt. 

Het enige dat Nederland hiertegenover kan stellen is, te zorgen, dat 
Indonesië van de nutteloosheid van infiltraties overtuigd raakt. De opbouw 
van een voldoende militaire macht is de aangewezen weg. In dit ver
band verklaarde minister Beel op 16 mei 1956 in de Eerste Kamer der 
Staten Generaal: "Ik kan de verzekering geven, dat de politionele en 
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militaire machtsmiddelen in Nederlands Nieuw-Guinea van voldoende 
sterkte worden geacht om het hoofd te bieden aan gebeurlijkheden, welke 
mogelijk zouden kunnen worden verwacht." 

Wanneer bepaalde politieke onverlaten soms niettemin tot infiltraties, 
zoals deze voorgevallen zijn, overgaan, dan biedt de Nederlands Nieuw
Guinese rechtsorde nog de mogelijkheid, deze lieden, wanneer zij ge
vangen genomen worden, strafrechtelijk te vervolgen en te veroordelen. 
Het Wetboek van Strafrecht kent de misdrijven tegen de veiligheid van 
de staat en stelt een zware straf op een aanslag ondernomen met het 
oogmerk om het rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij 
te brengen of om een deel daarvan af te scheiden. Omdat deze bepalingen 
zijn gericht op de handhaving van het eigen staatsgezag, verklaart de 
Nederlands Nieuw-Guinese rechtsorde - zoals wel elke rechtsorde -
deze eigen strafrechtelijke sancties ook toepasselijk op vreemdelingen 
voorzover zij zich aan misdrijven tegen de staat schuldig maken. Op 
grond hiervan kon de Nederlands Nieuw-Guinese strafrechter de schul
dige Indonesiërs dan ook terecht ter verantwoording roepen. De Land
rechter te Hollandia legde op 9 oktober 1954 enkele gegrepen infiltranten 
gevangenisstraffen op variërend van 4 tot 6 jaar, welk vonnis op 9 maart 
1955 door de Raad van Justitie voor Nederlands Nieuw-Guinea werd 
bekrachtigd. 

Tenslotte vroeg U, of en wanneer aan een staat de oorlog kan worden 
verklaard. Met het stellen en beantwoorden van die vraag moet men zeer 
voorzichtig zijn. Wij moeten af van het denkbeeld, dat indien een staat 
zich - misschien terecht - in zijn rechten aangetast gevoelt, hij dan 
maar als uiterste redmiddel zijn toevlucht neemt tot de wapenen, om langs 
die weg te trachten rechtsherstel te verkrijgen. Naast het vraagstuk van 
een rechtmatige of onrechtmatige oorlog, dat als een juridisch en ethisch 
probleem hierachter schuilt, moet de realiteit van vandaag onder ogen 
gezien worden, dat bij het beginnen van een oorlog door een staat de kans 
- haast de zekerheid - van het uitbreken van een wereldbrand impliciet 
gegeven is. 

Te allen tijde heeft de christelijke kerk zich met het probleem van de 
oorlog beziggehouden. Reeds de oude kerkvaders worstelden daarmee. 

Augustinus liet zich zeer streng over het oorlogvoeren uit en noemde 
het een werk des duivels. Indien hij op Gods bevel wordt gevoerd, kan 
een oorlog gerechtvaardigd zijn, terwijl ook een verdedigingsoorlog of 
een ter bestraffing van onrecht of tot herstel van onrechtmatig ondervonden 
schade door hem als rechtvaardig wordt beschouwd. 

De beroemde na-middeleeuwse protestantse rechtsgeleerde Gentilis 
achtte - evenals Hugo de Groot - een verdedigingsoorlog vanzelf
sprekend gerechtvaardigd, terwijl hij eveneens het wreken van onrecht, 
het bestraffen van misdaad of het geldend maken van een betwist recht 
als een rechtvaardige oorzaak van de oorlog noemt. 

Moderne calvinistische volkenrechtsgeleerden, als de hoogleraren Anema 
en Van der Molen achten een oorlog slechts gerechtvaardigd, indien hij 
staat in dienst van het recht, als onmiddellijk noodzakelijk zelfverweer 
of als gerechtelijke executie. 

Het Handvest der Verenigde Naties houdt eigenlijk hetzelfde in. 
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Daarin wordt in tweeërlei geval een oorlog - juridisch - "verant
woord" geacht. Allereerst in het geval van zelfverdediging 2), op het 
natuurlijk recht daartoe wordt door het Handvest geen inbreuk gemaakt. 
Daarnaast kent het Handvest een gezamenlijke actie door de Verenigde 
Naties ter handhaving van internationale vrede en veiligheid. 

In dit laatste geval kan men overigens betwijfelen, of er dan sprake is 
van een "oorlog" in de klassieke zin van het woord. Misschien kan hier 
beter gesproken worden van een sanctie-maatregel, genomen door de 
statengemeenschap tegen een staat, die zich aan de internationale rechts
orde niet stoort. 

Buiten deze gevallen zie ik voorshands geen gronden, waarop een oorlog 
gewettigd zou zijn en men doet goed er ook niet naar te zoeken. De 
opbouw van een internationale ordening ter verzekering van de inter
nationale vrede en veiligheid op basis van de beginselen van het recht is 
een moeizaam werk, waarvoor de volledige inspanning en het verant
woordelijkheidsbesef van alle volken onontbeerlijk zijn. 

Dat daarin de volmaaktheid niet bereikt is of wordt, doet aan de plicht 
en de noodzaak er naar te streven niet af. "Men behoeft niet te hopen 
om te ondernemen, noch te slagen om te volharden." 

MR. J. A. OOSTERHOFF 

* 
BOEKBESPREKING 

G. J. STAPELKAMP, De Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf. 
Theorie en praktijk der Bedrijfsradenwet. Acad. proef
schrift V.U. Van Gorcum & Co N.V., Assen, 1957. 
305 blz. 

Op 21 juni j.l. verwierf de heer G. J. Stapelkamp de graad van doctor 
aan de economische faculteit der Vrije Universiteit met de verdediging 
van bovengenoemd proefschrift en de daarbij gevoegde stellingen. Naar 
mijn mening moet dit boek worden beschouwd als een waardevolle bijdrage 
tot de literatuur over de bedrijfsorganisatie. In het eerste hoofdstuk wordt 
de ontwikkeling van de gedachte der bedrijfsorganisatie in Nederland na
gegaan. In het tweede hoofdstuk wordt de totstandkoming der Bedrijfs
radenwet besproken. Het derde hoofdstuk behandelt de verrichtingen van 
de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf. In het vierde en laatste hoofdstuk 
wordt de bedoeling van de wetgever getoetst aan de in de praktijk be
haalde resultaten. Een achttal bijlagen is aan het boek toegevoegd. 

Het derde hoofdstuk heeft aan dit boek zijn hoofdtitel gegeven. Men 
kan dit betreuren, aangezien slechts ongeveer een derde deel van het werk 
is gewijd aan de Bedrijfsraad voor het Bouwbedrijf. Naar mijn gevoelen 
ligt het belang van deze studie voornamelijk in de drie andere hoofdstukken. 

2) Aan een verdediging gaat een aanval vooraf. Moeilijk wordt het wanneer deze 
"uitgelokt" zou zijn. Dan rijst de vraag wie de eigenlijke aanvaller is. Het begrip
"aanvalsoorlog" is dus ook niet zonder meer duidelijk. 

Dit blijft zowel hier als ook hiervóór echter buiten beschouwing. 



BOEKBESPREKING 267 

Terecht wijst de schrijver er op, dat de betekenis van de Bedrijfsradenwet, 
en van de op grond van deze wet ingestelde bedrijfsraden, voor de ont
wikkeling van de bedrijfsorganisatie hier te lande in de literatuur nog 
nauwelijks aan de orde is gesteld, terwijl toch de Bedrijfsradenwet kan 
worden beschouwd als de eerste aanloop tot een volwaardige publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie, en de bedrijfsraden als voorlopers van de 
besturen der huidige bedrijfsschappen kunnen worden gezien. Zo voorziet 
dit proefschrift in een leemte en moet de verschijning er van worden toe
gejuicht. 

Wat de ontwikkeling van de gedachte der bedrijfsorganisatie betreft, 
gaat Stapelkamp niet verder terug dan het jaar 1918, aangezien in dat jaar 
duidelijk een nieuwe periode in de bezinning op die gedachte aanvangt, 
terwijl over de voorgeschiedenis daarvan reeds goede beschrijvingen be
staan. Niettemin herinnert de schrijver er aan, dat Groen, Kuyper, Talma 
en Sikkel reeds vanaf het midden der negentiende eeuw zowel het indivi
dualistisch liberalisme als de socialistische gedachte van de klassenstrijd 
hebben afgewezen, en het pleit hebben gevoerd voor een "organische op
bouw" van het maatschappelijk leven. Uitgangspunt was daarbij aanvanke
lijk vooral de gedachte van de "solidariteit van het menselijk geslacht" 
en van de daaruit volgende "gemeenschap van patroons en arbeiders in het 
bedrijf". Naast deze gedachte is vooral onder invloed van Kuyper de ge
dachte naar voren gekomen van de "souvereiniteit in eigen kring", welke 
Stapelkamp omschrijft als "de eigen verantwoordelijkheid en de eigen
wettelijkheid van het sociaal-economisch leven, met name naast en tegen
over de staat." De schrijver bespreekt dan de opvattingen van Diemer, 
Slotemaker, Van Rhijn, Gerbrandyen Amelink over het vraagstuk der 
bedrijfsorganisatie en gaat na, welke houding de protestants-christelijke 
politieke en maatschappelijke organisaties in dat opzicht hebben aange
nomen. In dit verband memoreer ik de visie van Gerbrandy, die "de ge
meenschapsgedachte in de maatschappelijke verhoudingen" accentueerde, 
en op grond daarvan medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap van 
de arbeider in onderneming en bedrijfstak bepleitte. Gerbrandy zag voor
namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst als voorloop ster der publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Stapelkamp zet uiteen, hoe onder invloed van de opvattingen van Kuyper 
en Gerbrandy, in protestants-christelijke kring de gedachte veld won, dat 
de overheid zich van elk ingrijpen in het bedrijfsleven had te onthouden, en 
slechts had te erkennen wat uit het maatschappelijk leven naar voren 
kwam, zij het dan ook dat Kuyper zijn aanvankelijk oordeel, dat de staat 
geen andere taak heeft dan het codificeren van wat zich in het maat
schappelijk leven aan nieuw recht had gevormd, later in deze zin wijzigde, 
dat het ook taak der overheid zou zijn, zelf door wettelijke regeling "herstel 
der organische verbanden" te bevorderen en aan deze verbanden zelfs 
een publiekrechtelijke status te verlenen. Het wil mij in dit verband voor
komen, dat de auteur niet voldoende recht aan Kuyper laat wedervaren, 
en dat hij met name de gedachte der "souvereiniteit in eigen kring" niet 
juist interpreteert wanneer hij haar omschrijft als "eigenwettelijkheid van 
het sociaal-economisch leven". Kuyper, die een "architectonische critiek" 
op de maatschappelijke orde voorstond, op grondslag van het Evangelie, 
bepleitte immers met zijn conceptie van de "souvereiniteit in eigen kring" 
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voornamelijk een "opscherping van het verantwoordelijkheidsgevoel der 
levenskringen" ; vandaar dus de gedachte dat het bedrijfsleven op sociaal
economisch gebied "door bijzondere organen orde heeft te scheppen" ; van
daar ook de noodzaak "een dam tegen overdreven staatsbemoeiing op te 
werpen". Maar Kuyper leerde, dat bij falen van de particuliere kring de 
overheid moest ingrijpen, juist op grond van háár "souvereiniteit in eigen 
kring". En hij was voorstander van christelijke maatschappelijke organi
saties ter bezinning op de "zedelijke normen", waaraan de "behartiging 
van belangen" onderworpen dient te zijn. Stapelkamp laat de gelegenheid 
ongebruikt er op te wijzen, dat er een wijde kloof gaapt tussen de ge
dachte der "souvereiniteit in eigen kring" en die van de "staatsonthouding" . 
Het betreurenswaardig misverstand dat in wijde kring bestaat, alsof naar 
Kuyper's mening de overheid zich op schriftuurlijke gronden moest ont
houden van elk ingrijpen in het economisch leven, wordt naar mij dunkt 
zelfs min of meer in de hand gewerkt, wanneer de schrijver de "souvereini
teit in eigen kring" als een soort "eigen wettelijkheid" interpreteert. Zodra 
men het maatschappelijk leven onderworpen acht aan critiek van het 
Evangelie, en de behartiging van belangen ondergeschikt acht aan de 
bezinning op "zedelijke normen", kan er immers van eigenwettelijkheid 
van het economisch leven geen sprake meer zijn. Dan is ook de schijn
bare tegenstelling tussen het spreken vanuit de "eigen verantwoordelijk
heid" en vanuit de "solidariteit" opgeheven. Want zowel de persoonlijke 
verantwoordelijkheid als de solidariteit behoren tot de "zedelijke normen" 
welke het Evangelie ons voorhoudt. 

Stapelkamp behandelt dan verder op stelselmatige wijze de ontwikke
ling van de gedachte der bedrijfsorganisatie in rooms-katholieke, socialis
tische en vrijzinnige kring. Van de rooms-katholieke auteurs bespreekt hij 
Aalberse, Veraart, Kortenhorst en Verschuur, van de socialistische 
Wibaut en Van den Tempel, van de liberale Bordewijk, Treub en J osephus 
Jitta. Steeds gaat hij ook na, hoe in de maatschappelijke en politieke orga
nisaties van deze richtingen de gedachte der bedrijfsorganisatie zich ont
wikkelt; tenslotte hoe deze ontwikkeling zich voordoet in de Hoge Raad 
van Arbeid en in de Staten-Generaal. Tot in bijzonderheden beschrijft hij 
daarna de totstandkoming van de Bedrijfsradenwet 1933. Minister Ver
schuur bedoelde met deze wet het scheppen van de mogelijkheid van op
richting van permanente organen van overleg en samenwerking tussen de 
representatieve organisaties van werkgevers en werknemers in de respec
tieve bedrijfstakken. Hij beoogde het bevorderen van de geest van overleg 
en samenwerking tussen deze organisaties door ze metterdaad te laten 
samenwerken, met name door het uitbrengen van adviezen aan overheid en 
bedrijfsleven, door het deelnemen aan de uitvoering der sociale wetgeving 
en door recht en gerechtigheid in de bedrijfstak te bevorderen. Inderdaad 
kwamen er in de zeven jaar tussen de totstandkoming der wet en het uit
breken van de tweede wereldoorlog een twintigtal bedrijfsraden tot op
richting. Stapelkamp beschrijft dan tot in bijzonderheden de geschiedenis 
van de bedrijfsraad voor het bouwbedrijf sedert de oprichting in 1937. Hij 
heeft aldus een waardevolle bijdrage geleverd tot de geschiedschrijving 
van de hedendaagse tijd. Een omvangrijke literatuur heeft hij daartoe be
studeerd en vele archieven doorvorst. 

Ik meen de betekenis van dit boek voornamelijk te moeten zien als een 
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stuk contemporaine geschiedschrijving. Men kan echter op twee manieren 
geschiedschrijving beoefenen. De eerste is, dat men op grond van een 
nauwkeurig bronnenonderzoek zich zet aan het schrijven van een verhaal, 
waarin men de gevonden historische details zoveel mogelijk volgens een 
bepaald systeem rangschikt. De tweede is, dat men de gevonden bijzonder
heden alleen gebruikt om toegang te verkrijgen tot het historisch gebeuren 
dat men beschrijft; in dit geval probeert men dat gebeuren zelf te vatten 
in een bepaalde synthese of conceptie, vanwaaruit men het dan gaat be
schrijven. Naar mijn mening verdient de tweede methode over het alge
meen de voorkeur, al zij toegegeven dat zij vanwege de grote omvang van 
het materiaal de contemporaine historicus voor een zeer uitgebreide taak 
plaatst. Want zij brengt de noodzaak voor hem mee, zich als het ware in 
te leven in het historisch gebeuren, en dit vergt het in het oog houden van 
wisselwerkingen '*lke er tussen het bestudeerde verschijnsel en zijn 
achtergronden bestaan. Dit betekent aanstonds, dat de historicus zich moet 
verdiepen in de mentaliteit der handelende personen en in het milieu waar
in dat handelen zich afspeelt. Naar mijn smaak heeft Stapelkamp, die zich 
geen moeite heeft gespaard om het historisch materiaal bijeen te brengen, 
zich te weinig moeite gegeven om het vanuit de mentaliteit en het milieu 
te interpreteren. Wel zagen wij dat hij de heersende denkbeelden heeft 
onderzocht. Maar hij heeft daarover zijn critisch oordeel niet laten gaan. 
Hij heeft geen partij gekozen en dat betekent dat hij zich de gelegenheid 
heeft benomen, zijn visie op de normatieve structuur der onderhavige ge
schiedenis tot gelding te brengen. Naar mijn mening is Stapelkamp ook te 
snel heengelopen over de milieu-factor. Juist in de periode die hij be
handelt, werd het sociaal-economisch leven heftig geschokt door ver
schuivingen in de economische structuur, in de economische machtsver- . 
houdingen en in de conjunctuur; daarop volgen de economische verdedi
gingsvoorbereiding, de afbraak en oritwrichting tijdens de tweede wereld
oorlog, het herstel en de vernieuwing daarna. Dit alles vormt het milieu 
waarin het sociaal-economisch gebeuren, en dus ook de lotgevallen der 
bedrijfsorganisatie, zich afspelen en waarmee deze in voortdurende wissel
werking staan. Dit milieu nu komt in dit boek hoogstens terloops zo nu 
en dan ter sprake. De schrijver heeft het door hem gekozen onderwerp 
als het ware uit het historisch verband gelicht. 

Daarmee heeft hij zich naar mijn mening ook het vormen van een eind
oordeel over de betekenis van de Bedrijfsradenwet en van de bedrijfsraden 
bemoeilijkt. Stapelkamp is van mening dat van de bedoeling van de wet
gever in de praktijk weinig is terechtgekomen. Hij geeft toe, dat ten 
gevolge van het uitbreken van de oorlog ook slechts korte tijd sprake 
was van een ongestoorde toepassing van de wet. Naar mijn mening zou 
men moeten zeggen, dat daarvan nauwelijks sprake is geweest: maat
schappelijke hervormingen behoeven tientallen jaren van langzame door
werking! En in 1945 heeft de regering welbewust het bedrijfsraden
systeem losgelaten, om een andere methode van bedrijfsorganisatie te 
kiezen, welke in de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950 haar be
lichaming vond. Naar mijn mening moet het duidelijk kunnen worden 
gemaakt, waarom een regering in 1933 het ene, in 1950 het andere, 
betere systeem prefereert. Het wil mij voorkomen dat daarvoor goede 
redenen zijn aan te voeren. Men kan dus het bedrijfsradensysteem niet 
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als een mislukt experiment, als een teleurstellende ervaring ten tonele 
voeren. Het was een experiment, dat in 1933 passend was, en waarmee 
enige ervaring kon worden opgedaan, van welke ervaring onder de zo
zeer gewijzigde na-oorlog se omstandigheden profijt kon worden getrokken. 
Uiteindelijk komt ook Stapelkamp, min of meer om zich te troosten, 
tot deze conclusie, maar hij gaat schier gebukt Ql1der het feit dat de 
praktijk der Bedrijfsradenwet, althans in het bouwbedrijf, een teleur
stellende is geweest en niet heeft beantwoord aan de verwachtingen van 
de wetgever; hij gaat hiervoor dan een verklaring zoeken. Ik geloof 
dat zich hier wreekt de door mij gesignaleerde omstandigheid, dat de 
auteur zich niet voldoende van zijn studie-object heeft gedistantieerd, 
en het daardoor al te veel heeft losgemaakt van de bewegelijke historische 
perspectieven waarin het behoort te worden beschouwd. 

De hoofdoorzaak van het "falen" der bedrijfsraden ziet de schrijver 
bij de overheid, die aan de bedrijfsraden zelden advies vroeg noch hun 
nieuWIe taken opdroeg. Dat de regering dit vóór 1940 niet op grote 
schaal deed, is m.i. begrijpelijk: de bedrijfsraden moesten hun plaats nog 
vinden. Dat zij het na 1945 niet deed, mag haar niet worden verweten: 
zij had andere plannen met de bedrijfsorganisatie. Ook het bedrijfsleven 
treft volgens Stapelkamp schuld: de vrije organisaties schakelden de be
drijfsraden niet voldoende in, plaatsten ze voor voldongen feiten en voor
zagen ze o. a. niet van ambtelijke secretariaten. Naar mijn mening is deze 
houding van het bedrijfsleven verklaarbaar op overeenkomstige gronden 
als die der regering. Niettemin is het opvallend, dat hetgeen de bedrijfs
raad voor het bouwbedrijf vóór 1945 zoal heeft verricht, niet zulk een 
geringe indruk maakt. Begrijpelijkerwijs varieerde overigens de taak van 
de bedrijfsraad nogal naar de omstandigheden. 

* * * 
N u zijn er schrijvers geweest, die hebben verklaard dat de bedrijfsraden 

tot teleurstellende resultaten hebben geleid, omdat zij te geringe bevoegd
heden bezaten. Sommigen wijzen er ook op, dat in de kringen van werk
gevers of werknemers, of allebei, de geesten nog niet rijp waren voor 
de gedachte der bedrijfsorganisatie. Stapelkamp probeert vast te stellen, 
of het ontbreken van macht, dan wel het ontbreken van de goede men
taliteit als oorzaak der mislukking moet worden beschouwd. Hij kiest 
de machteloosheid als verklaringsmotief en herhaalt zijn beschuldiging 
aan het adres van de overheid als hoofdschuldige, terwijl hij opnieuw het 
bedrijfsleven als mede-schuldige aanwijst. Ik meen dat de tegenstelling 
tussen machten mentaliteit onzuiver is. Waar bij het bedrijfsleven de 
mentaliteit is pro-bedrijfsorganisatie, zal deze ook macht bezitten. Wan
neer de overheid geen macht aan de bedrijfsorganisatie geeft, laat zij 
dit na, omdat zij er zelf de mentaliteit niet voor bezit, dan wel omdat 
zij de vereiste mentaliteit bij het bedrijfsleven niet aanwezig acht. Door
slaggevend voor het welslagen van een bedrijfsradensysteem, of van welk 
ander systeem van bedrijfsorganisatie ook, is de vraag of er bij het be
drijfsleven en bij de organisaties van het bedrijfsleven al of niet de be
reidheid bestaat, met hulp en steun van de overheid als vertegenwoor
digster van het algemeen belang, zulk een systeem te doen slagen. Waar 
die bereidheid ontbreekt, kan de overheid door middel van dwang zulk 
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een systeem proberen op te leggen, maar dan zal spoedig blijken, dat het 
met onwillige honden geen goed hazen-vangen is. 

Ik heb gepoogd mijn plicht als recensent te vervullen door over Stapel
kamps arbeid enige critische beschouwingen te houden. Ik heb dit ge
daan bij wijze van improvisatie en zonder de pretentie van enige des
kundigheid op het gebied van het bedrijfsradenstelsel en deszelfs ge
schiedenis. Kennisneming van Stapelkamps boek, met zijn aan bijzonder
heden uit de geschiedenis van dit systeem zo rijke inhoud, kan uitnemende 
diensten bewijzen aan een ieder die zich in deze soort van vraagstukken 
wil verdiepen. Ik zou menen dat dit boek niet alleen een onmisbare gids 
is voor degenen die zich interesseren voor een voorbijgegane fase uit 
de geschiedenis der bedrijfsorganisatie in Nederland, maar ook van actuele 
betekenis voor degenen die belang stellen in de praktische aspecten der 
bedrijfsorganisatie van vandaag. 

T. P. VAN DER Kooy 

PROF. MR. A. M. DoNNER, PROF. DR. G. A. LINDEBOOM, 

PROF. DR. L. ALGERA, PROF. DR. F. DE Roos, De 
vorming van wetenschappelijke begrippen. J. H. Kok 
N.V., Kampen, 1957. 

Dit bundeltje is een op aanvrage van de Vrije Universiteit uitgegeven 
serie interfacultaire voordrachten, aldaar in 1953 gehouden op de gebieden 
der rechtswetenschap, pathologie, biologie en economie. 

Het wil voor hen, die zich niet met de telkenmale in geding gebrachte 
wetenschap bezig houden, een summiere demonstratie geven van de vragen, 
waarvoor die, de hoorder of lezer vreemde, wetenschappen komen te staan 
als zij zich moeten gaan concentreren op hetgeen waarover zij theoretisch 
licht moeten verspreiden. De praktijk der desbetreffende vakgebieden meldt 
zich in het leven. Dan wordt de vraag geboren: hoe krijgen wij daarin met 
ons verstand inzicht. Daartoe moet worden gesystematiseerd, en opnieuw 
luidt de vraag: wat zal bij deze systematisering de leidraad zijn? 

De schrijvers aarzelen in het algemeen niet met te erkennen, dat het 
rekenschap geven van de wijze waarop men op hun resp. vakgebieden 
tot begripsvorming geraakt, niet tot hun dagelijkse bemoeiingen pleegt te 
behoren. Want: met begrippen werken is heel iets anders dan rekenschap 
omtrent het tot stand komen en de wettige geldigheid van die begrippen 
afleggen. 

Een uitstalling van wat er eigenlijk aan de hand is, komt het beste tot 
haar recht in de voordracht van Prof. Lindeboom, wanneer hij, na evenals 
de anderen over wat er t. a. v. het begrippengebruik op zijn vakgebied 
voorvalt het een en ander verteld te hebben, besluit met te verklaren: "Het 
begrip vertegenwoordigt in het ziektekundig denken het teken voor een 
complex wel te kenmerken verschijnselen. Waarneming en proefonder
vinding trachten de relevante kenmerken af te grenzen en te omschrijven. 
Langs den weg der inductie, de opleidende redenering, verwerkt het ver
stand ze aanvankelijk. Daarbij spelen echter tal van aprioristische factoren 
en invloeden een rol. Welke kenmerken men als wenselijk zal beschouwen, 
hangt veelal af van het beeld der werkelijkheid, dat men heeft, van het 
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begrip, dat reeds voor oogen zweeft, kortom van de wijze waarop men de 
werkelijkheid benadert. In de begripsvorming is dan ook de wijze van 
benadering soms van beslissende betekenis. De onderzoeker nadert de 
werkelijkheid veelal met in zijn geest een min of meer duidelijke, voorop
gezette mening of voorstelling, een idée préconçue. Het begrip, dat ge
vormd wordt, vertegenwoordigt dan ook dikwijls een conceptie." 

Wij zijn Prof. Lindeboom dankbaar voor deze bekentenis, die wij 
overigens van de zijde der Vrije Universiteit niet anders verwachtten; 
Maar ... hij is de enige der schrijvers die ze ons heeft gegeven en iedere 
nazaat dergenen die Dr. Kuyper eertijds tot het stichten der Vrije Univer
siteit hebben gesteund, verstaat dat na deze uiteenzetting de t. a. v. begrips
vorming rijzende vragen eerst haar oplossing begimnen in te wachten. 

Zeker, wij vatten, speciaal voor wat hen betreft die pas in de grote 
moeilijkheden der zich snel ontwikkelende vakwetenschappen zijn inge..; 
drongen, dat zij, tot samenwerking voor deze serie geroepen, zich niet 
gaarne onvoorziens in de encyclopaedische vragen storten, welke het pro
bleem der begripsvorming met zich medebrengt, wanneer het binnen het 
vakwletenschappelijk gebied aan de orde wordt gesteld. Maar had dan deze 
serie aldus geprojecteerd mogen worden? Het is dan ook met verbazing 
dat wij in één der voordrachten op de reeds oppositioneel klinkende vraag, 
of inderdaad (gelijk tevoren was aangekondigd) de begripsvorming wel een 
onderwerp is, dat er zich zo bijzonder toe leent om het belang van de 
grondslag der Vrije Universiteit voor de onderscheiden wetenschappen nog 
eens duidelijk te maken, als antwoord lezen dat juist in de begripsvorming 
de (daar aan het woord zijnde) vakwetenschapsbeoefenaars zich geen 
levensbeschouwelijke vrijheden kunnen veroorloven. "Wanneer de levens
beschouwing hun begripsvorming gaat bepalen, dan doemt het gevaar op, 
dat men elkaar niet meer verstaat." 

Ware het niet beter geweest om, alvorens zoiets neer te schrijven of uit 
te spreken, zich er eerst eens rekenschap van te geven, wat het eigenlijk 
zeggen wil: vormen van ,;begrippen"? 

Van belang is deze serie dus wel om de duidelijke tegenover elkander
stelling van de daarstraks van medische zijde aangehaalde en deze laatste 
uitspraak. Ook voor het eerlijk belijden van wat hierin is gezegd, zijn wij 
erkentelijk, want er zullen twee dingen moeten gebeuren, aleer wij verder 
kunnen werken: a. kiezen welke weg wij willen inslaan: beoefenen van 
christelijke wetenschap of beoefenen van "wetenschap" binnen een kring 
van overigens christenen; b. ons rekenschap geven van de aan alle weten
schapsbeoefening ten grondslag liggende structureel-wetenschappelijke 
vragen vóór wij de specifieke vakgebieden als christen durven betreden. 

J. P. A. MEKKES 

* 
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Over beginselpolitiek is al zeer veel geschreven en wie er zich aan waagt 
daarover een enkele opmerking te maken, loopt gevaar in herhaling te 
treden of in algemeenheden te verzeilen :1). 

Toch is het noodzakelijk ons telkens opnieuw te bezinnen op inhoud 
en betekenis van beginselpolitiek. Iedere tijd heeft niet alleen zijn eigen 
probleemstelling, maar ook zijn eigen specifieke gevaren. In wezen moge 
.de politieke strijd, die wij vanuit het Evangelie trachten te voeren, in 
de loop der jaren gelijk gericht blijven, de actuele positiebepaling wisselt 
met de verschijningsvormen van de anti-christelijke invloeden. 

Gaarne wil ik daarom in alle bescheidenheid de aandacht vestigen op 
één kenmerk van onze tijd, dat mij allergevaarlijkst voorkomt. Het hangt 
ten nauwste samen met de door ons zo vaak met klem verdedigde beginsel
politiek. Het is een verschijnsel, dat zich zowel in het nationale als in 
het internationale leven voordoet. 

Kort gezegd komt het hierop neer, dat het recht al meer verdrongen 
wordt door de politiek. Dat wil zeggen, dat de oplossing van allerlei vraag
stukken niet zozeer gezocht wordt langs de lijnen van recht en gerechtig
heid, maar in de zin van wat men noemt "politiek beleid". 

Voorop sta, dat de menselijke verhoudingen op staatkundig terrein 
nationaal en internationaal beheerst worden door drie faktoren: de politiek, 
het recht en de moraal. Het is niet zo, dat deze faktoren de staatkundige 
samenleving zouden moeten beheersen, maar dat deze samenleving er 
metterdaad door wordt beheerst. 

Politiek, recht en moraal hebben in het openbare leven elk hun eigen 
functie. Zij staan onderling met elkaar in nauw verband. Dit behoort 
althans zo te zijn. Zij vullen elkaar aan. Daar waar de moraal tekort 
schiet, treedt het recht op, terwijl de politiek zorgt voor een meer soepele 
en snellere aanpassing aan veranderde omstandigheden dan het recht vaak 
toelaat. 

Het grote gevaar van onze tijd is echter, dat de politiek haar grenzen 
te buiten gaat. Dat zij in stee van zich te baseren op recht en moraal, 
deze verdringt of althans naar het tweede plan verschuift. 

In het internationale leven komt dit zeer sterk tot uiting. Na de 
periode van de Volkenbond, waarin men poogde - overigens met matig 

:1) De in 1921 verschenen brochure van Anema, Onze tijd en onze roeping, bevat ook 
voor het heden nog vele behartigenswaardige opmerkingen, terwijl ook het in 1955 
gehouden referaat, Waarom ben ik antirevolutionair? van Bruins Slot, zowel praktisch 
als principieel een helder antwoord geeft op de gestelde vraag. 

---- -----------
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succes - de functie van het recht in de samenleving der volken te ver
sterken, voert thans de politiek binnen en buiten de Verenigde Naties 
opnieuw hoogtij. 

Dat deze politiek niet anders is dan onverbloemde machtspolitiek wordt 
openlijk erkend. Het is niet alleen het Sovjetblok, maar het zijn ook de 
Verenigde Staten en andere machtsgroeperingen, die zich hieraan schuldig 
maken. 

Deze machtspolitiek wordt aanvaard - zo niet verdedigd - in de hoop 
op een blijvend(?) machtsevenwicht in de wereld, waarvan men dan een 
preventieve werking ter voorkoming van een derde wereldoorlog verwacht. 

Machtspolitiek betekent echter ontaarding van de politiek. Zij miskent 
de dienende functie der politiek en wordt onvermijdelijk een doel in zich
zelf. Daarom is het zulk een uiterst gevaarlijk instrument. 

Machtspolitiek kent geen grenzen, maar heeft de neiging haar span
kracht zover tot het uiterste op te voeren, dat ontlading in een kracht
meting met de machtspositie ener tegenpartij onontkoombaar wordt. 

Wat dit in de huidige wereldsituatie betekent, behoeft geen betoog. 
De geschiedenis heeft geleerd, dat machtsevenwicht in het internationale 

leven slechts tijdelijk in staat is oorlogen te voorkomen. Ten hoogste 
ontstaat hierdoor een opschortingsperiode, die wel voor het ogenblik 
van groot belang kan zijn, doch die steeds het gevaar in zich bergt, dat 
de balans, hetzij door weloverwogen kansberekening, hetzij door de hybris 
(overmoed) der machthebbers op gevaarlijke wijze doorslaat 2). 

Er is geen ordelijke, vreedzame internationale samenleving mogelijk, 
uitsluitend berustend op politiek beleid. Indien dit niet gepaard gaat met 
de ontwikkeling en toepassing van het internationale recht en niet ge
dragen wordt door de beginselen ener internationale moraal, kan er van 
een op gerechtigheid gebaseerde volkerengemeenschap geen sprake zijn. 

Ubi societas, ibi ius (waar een gemeenschap is, daar is recht) geldt ook 
voor de internationale societas. Wee de gemeenschap, die geen reële 
rechtsgemeenschap is, waar het recht wordt vertrapt en geminacht. Chaos 
en geweldpleging zijn daarvan de onvermijdelijke gevolgen. Het is daarom 
uitermate gevaarlijk, indien in het internationale leven de politiek het 
enige middel is, dat wordt aangewend om spanning op te heffen zonder 
met rechtmatige en gerechtvaardigde eisen van partijen rekening te houden. 

Dit alles leert ons niet alleen de ervaring, maar ook de Heilige Schrift 
stelt dit duidelijk in het licht. Talrijk zijn 4e uitspraken in de Bijbel, 
die vermanen tot het betrachten van recht en gerechtigheid met de daar
aan verbonden heilzame gevolgen. Deze beschouwingswijze is onder ons 
zozeer gemeen goed, dat het overbodig lijkt er nog eens de aandacht op 
te vestigen. 

En toch is het gevaar niet denkbeeldig, dat ook in onze gedachtengang 
de tendentie van deze tijd doordringt de politiek over het recht te laten 
domineren. 

Dit gevaar is er niet alleen in de internationale verhoudingen, doch ook 
in het nationale leven. Men gaat er dan van uit, dat het recht naar zij.n 
aard te statisch is, dat het al te zeer een conserverende functie heeft. De 

2) Anema heeft op 26 juni 1945 in de Eerste Kamer de fatale psychologische wet, 
waaraan de rechtloze macht door haar eigen aard is onderworpen, helder uiteen gezet. 
Redevoeringen Mr. A. Anema, 1952, blz. 139. 
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politiek daarentegen heeft door haar dynamisch karakter een groter aan
passingsvermogen. Zij kan dus de snelle evolutie van het maatschappelijk 
en economisch leven beter bijhouden. 

Nu schuilt er in deze redenering ongetwijfeld een element van juistheid, 
doch daartegenover staat het gevaar van ondermijning der rechtszeker
heid :I). 

Weliswaar is in een rechtsstaat de functie van het recht dermate gesta
biliseerd, dat het verkiezen van politieke (administratieve) soluties boven 
rechtsprocedures niet direct zulke fatale gevolgen zal hebben als in de 
internationale samenleving, waar het recht zich nog een vaste plaats moet 
veroveren. Toch zij men uiterst voorzichtig met het tornen aan de rechts
basis onzer samenleving. Onze generatie heeft aan den lijve ondervonden 
wat het inhoudt, indien de rechtszekerheid te loor gaat. Het zou dwaas 
zijn de belangrijke functie van de politiek in het openbare leven te ont
kennen of te verdoezelen. Er is geen staatkundig leven noch staatsbestuur 
mogelijk zonder politiek. Maar de politiek is in concreto niet zelden een 
opwindend en gevaarlijk spel. In bepaalde gevallen zijn de rustige, even
wichtige overwegingen, die aan een rechtsbeslissing ten grondslag liggen 
haar vreemd. Zij is voor velen uitsluitend de kunst van het bereikbare en 
draagt vaak het karakter van een compromis. De politiek staat altijd bloot 
aan het gevaar van opportunisme. 

Tegenover de rechtszekerheid, die het recht waarborgt, is er bij de 
politieke beslissing vaak een element van willekeur. De politiek is immers 
afhankelijk van de machtsverhoudingen van het ogenblik. De politieke 
constellatie bepaalt op een zeker moment en in een concrete situatie wie 
een beslissende uitspraak kan doen of een daad kan stellen. 

Reeds op grond hiervan is een accentverlegging van het recht naar de 
politiek een riskante onderneming. Het betekent dat de verhouding van 
macht en recht scheef getrokken wordt. Dit is een onderwerp, dat aller
wegen de geesten bezig houdt. Met name ook in Duitsland, waar men 
zich vooral in Lutherse kring hiervan rekenschap geeft. 

"De krisis van de zogenaamde moderne staat bestaat in de losmaking, 
de scheiding van machtsvorming en rechtsordening, die bij elkaar behoren. 
Dat betekent: machtsvorming is te onderscheiden van terreur" 4). 

Het is duidelijk, dat nationaal-socialisme en communisme de uiterste 
consequentie, zowel nationaal als internationaal, hebben getrokken van 
macht zonder recht, maar men bedenke wel, dat ook in de Verenigde Staten 
en elders de naakte machtspolitiek verdedigers vindt 5). 

Recht en politiek vormen in wezen geen tegenstelling; zij behoren 
elkaar aan te vullen. Beide behoren gedragen te worden door de moraal, 
dat is door de eis der gerechtigheid en der naastenliefde. Een zekere mate 
van macht is voor de toepassing van het recht zowel als van politiek beleid 
onontbeerlijk, doch in de moderne staat is het gevaar van machts
misbruik van de zijde der politiek verre van denkbeeldig. 

In dit kort bestek is het ondoenlijk met voorbeelden duidelijk te maken, 

3) Zie o. a. Mr. P. Borst, Kartelcontr81e, Administratie of rechter?, 1954. 
4) Aldus Richard Nürnberger, Exousia. Macht und Recht im modernen Staat, in 

"Macht und Recht", Beiträge $ur Lutherischen Staatslehre der Gegenwart, heraus
gegeben von Hans Doubois und Erwin Wilkens, 1956, blz. 89. 

15) Met name in de geschriften van Hans Morgenthau en George Kennan, die 
overigens in de Verenigde Staten zelf ook een krachtige bestrijding vinden. 
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waarin de verdringing van het recht door de politiek zich manifesteert. 
Op het internationale vlak liggen deze trouwens voor het grijpen. 

Niemand make er zich mee af, door dit volkomen natuurlijk te achten 
en te aanvaarden dat dit ook wel altijd zo blijven zal. De goddelijke eis 
van recht en gerechtigheid geldt onverminderd voor de verhouding der 
volken en elk volk draagt medeverantwoordelijkheid voor de doorwerking 
daarvan. 

Elke wanverhouding tussen macht en recht moet het christelijk geweten 
verontrusten. Om een enkel sprekend voorbeeld te noemen. Nederland, 
de Anti-Revolutionaire Partij, mag nooit berusten in het onrecht Ambon 
aangedaan. De Republiek der Zuid-Molukken moge politiek gezien weinig 
uitzicht hebben op erkenning, haar rechtspositie staat onomstotelijk vast en 
dat moet onze houding bepalen. 

Nederland is in de Verenigde Naties met kracht opgekomen voor het 
goed recht van het zich tegen Russische overheersing verdedigend 
Hongarije. Het heeft zich op grond van rechtsoverwegingen gesteld achter 
Israëls optredend tegen Egypte. Het zuiver stellen van het rechts stand
punt is van het grootste gewicht, ook al heeft dit geen onmiddellijke prak
tische gevolgen. 

Het moge op internationaal terrein vaak niet mogelijk zijn een verderfe
lijke machtspolitiek te breken, wie er zonder protest voor buigt maakt 
zich schuldig aan medeplichtigheid daaraan. Dit geldt evenzeer in het 
geval van Ambon, als van Hongarije. "Politiek beleid" d. w. z. het wikken 
en wegen van belangen is niet het enige, zelfs niet het eerste richtsnoer 
voor de menselijke samenleving. De normen van recht en moraal gaan 
daar ver boven uit. Zij vormen het grondpatroon, waarnaar de politiek 
zich allereerst heeft te richten. Daar waar de verhouding omgekeerd is 
en de politiek gaat domineren, komt de gerechtigheid in het gedrang. 
Soms zal men zulk een situatie voorshands noodgedwongen moeten aan
vaarden, doch de christen blijve zich van deze discrepantie (onderlinge 
afwijking) steeds pijnlijk bewust. 

Beginselpolitiek wil niet alleen zeggen een staatkundig beleid, gebaseerd 
op de beginselen van recht en moraal, het houdt ook in de begrenzing 
der functionele taak der politiek door deze beide factoren. De Anti-Revo
lutionaire Partij is derhalve geroepen alles te doen wat in haar vermogen 
is om recht en moraal zowel op nationaal als op internationaal terrein te 
doen zegevieren. 

* 
DE ACTUALITEIT VAN HET RECHT VAN VERZET 

DOOR 

PROF. DR. M. C. SMIT 

Iedere oorlog heeft een eigen karakter en roept ook zijn eigen vraag
stukken op; er zijn problemen bij welke hun onoplosbaarheid manifesteren 
door in iedere oorlog weer te keren; er zij n er ook bij welke telkenmale 
in een nieuwe gestalte verschijnen en ook in een tijd van vrede hun actu-
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aliteit behouden, omdat ze verweven liggen in de structuur van de samen
leving. Ik heb hier in het bijzonder het oog op het vraagstuk van de op
stand en van het verzet. 

Ook in antirevolutionaire kring werd hieraan in en na de laatste wereld
oorlog ruimschoots aandacht geschonken, mede tengevolge van de Indo
nesische kwestie. Ik behoef slechts te herinneren aan de discussie tussen 
prof. Mekkes 1) en de hoofdredacteur van Trouw 2). Het komt mij voor 
dat de belangstelling voor het onderwerp belangrijk is gedaald - althans 
niet (meer) levendig is in brede kring - en dat het tijd wordt er opnieuw 
aandacht voor te vragen. Men kan er zich over verbazen dat zulk een 
actuele zaak zo snel uit de belangstelling van zeer velen is verdwenen, maar 
wij zullen moeten bedenken dat menigeen zich hoort wegroepen uit de 
zware tijden naar de rust en uit de problemen zonder sluitende oplossing 
naar de spontane actie wanneer de gevaren weer acuut worden. 

Geheel anders is de situatie in Duitsland. Daar vormt het Widerstands
recht vooral sinds 1945 een druk bediscussieerd onderwerp in woord en 
geschrift; congressen worden er voor georganiseerd en zelfs bepalingen 
ter regulering van dat recht in de constitutie van Hessen opgenomen. 
Indien iemand mocht opmerken dat hij dit alles heel goed kan begrijpen, 
omdat, wanneer men twaalf jaren nationaal-socialistisch bewind achter zich 
heeft, men zich wel eens gaat afvragen hoe het staat met het "heilig recht 
van opstand", dan zou ik hem toch willen tegenvoeren : ik kan er nog maar 
moeilijk inkomen dat juist het Duitse volk momenteel met een zeker 
gemak over het recht van verzet spreekt; er moet zich in dat volk toch 
wel een ingrijpende verandering voltrekken. 

Het is onze bedoeling in dit artikel op de belangwekkende discussies 
in Duitsland over het recht van verzet - discussies waarin zich ook 
Zwitserse theologen en juristen hebben gemengd - en op de kentering in 
het Duitse denken nader in te gaan. Wij zullen niet streven naar een min of 
meer volledige beschrijving van genoemd onderwerp en van de huidige 
stand van het vraagstuk, doch ons ditmaal bezig houden met de achter
gronden 3). Wij laten ons niet weerhouden door het feit dat in ons land 
sommige van de hier aan de orde gestelde zaken naar de omtrek van de 
gesprekken hebben verwezen. 

1. Uit alles wat de laatste jaren in Duitsland over het recht en de 
plicht tot verzet is gezegd blijkt een zekere verlegenheid met de eigen 
nationale geschiedenis. Het is wel niet zo, dat die verlegenheid alleen ten 

1) J. P. A. Mekkes, Het recht van verzet. In: Rechtsgeleerde Opstellen door zijn 
leerlingen aangeboden aan prof. dr. H. Dooyeweerd, blz. 119-140. Idem, Trouw 16 en 
17 jan. 1953. 

2) Trouw, 10, 17 en 31 okt.; 6, 7, 8, 27, 28 en 29 nov.; 4 en 5 dec. 1952; 21 jan. 1953. 
3) Voor bredere oriëntering zij verwezen naar de volgende geschriften: 
Die Vollmacht des Gewissens. Deutsche Gespräche über das Recht zum Widerstand. 

In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 
2 juni 1954; 

Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsgewalt, hrsg. von B. Pfister und G. Hild-
mann, Berlin, 1956; 

W. Schönfe1d, Zur Frage des Widerstandsrechts, Stuttgart, 1955; 
G. Ritter, Widerstand aus dem Glauben, Rheinischer Merkur, 21 januari 1955. 
W. Künneth, Das Widerstandsrecht als theologisch-ethisches Problem, München, 1954. 
H. Huber, Das Widerstandsrecht. Reformatio 1954, Heft 11; blz. 638 e.v. 
W. Künneth, Politik zwischen Daemon und Gott. Berlin, 1954, blz. 285-316 (zie 

aldaar de uitvoerige literatuuropgaven). 
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aanzien van het onderhavige vraagstuk openbaar wordt, maar wel krijgt 
ze hier een eigen accent. Men is gaan beseffen dat een leer omtrent het 
verzet tegen een tyrannieke overheid moeilijk past in de nationale traditie; 
indien er in het verleden over g·esproken werd dan bij voorkeur in het 
voorbijgaan en niet hard-op. Met weet dat men voor een legitiem aan
knopingspunt voor een recht van verzet niet bij de Duitsche doch bij de 
Zwitsers-Franse reformatie moet zijn: alleen in de Calvinistische theologie 
en rechtsleer heeft men zich uitdrukkelijk, herhaaldelijk en uitvoerig bezig
gehouden met het recht van opstand. 

Nu heeft men wel gezegd dat de verwerping van alle actief verzet is toe 
te schrijven aan de conservatieve vleugel van het Lutheranisme, met name 
aan Veit Ludwig von Seckendorff, in diens geschrift Christenstaat (1685), 
doch van Lutherse zijde geeft men toe dat ook Luther in deze niet geheel 
vrij uitgaat. Het is zeer moeilijk zich van Luther' s standpunt inzake het 
recht van verzet een heldere voorstelling te vormen. 

Hoewel er reeds vaak een uitvoerige uiteenzetting is gegeven van de 
Calvinistische verzetsleer moeten we er hier toch een enkel woord aan 
wijden, aangezien de huidige discussies in Duitsland slechts tegen deze 
achtergrond te begrijpen zijn. Walther Künneth qualificeert het probleem 
van het verzet bij Calvijn als - ten diepste - een religieus vraagstuk, 
terwijl volgens Erik Wolf Calvijn het recht van opstand tracht te funderen 
en thuis te brengen in het positieve recht. We doen beter hier geen tegen
stelling te construeren: het recht van opstand is voor Calvijn daarom van 
religieuze aard, omdat de gehoorzaamheid aan de overheid alleen religieus 
is te verstaan en voor de onderdanen dan pas de vraag omtrent verzet 
opkomt, wanneer de overheid goddeloos is geworden en hun religieuze 
rechten en plichten door haar worden geschonden, en wel in die mate dat 
de gehoorzaamheid aan de overheid de gehoorzaamheid aan God onmo
gelijk maakt. Voor Calvijn en de Calvinistische theologie en rechtsleer 
hadden de woorden van Petrus: men moet Gode meer gehoorzamen dan 
den mensen (Hand. 5 : 29), beslissende betekenis op staatkundig terrein. 
Wanneer Calvijn de overheid terugwijst binnen haar grenzen dan doet hij 
dat niet onder natuurrechtelijk, doch onder religieus aspect. 

Zodra echter de vraag aan de orde komt 'Wien het recht van verzet toe
komt, dan beweegt Calvijn zich geheel binnen het kader van het positieve 
recht en hij kan dat doen omdat er toen een instantie was, ni. de standen, 
wier recht en plicht het naar de positiefrechtelijke beginselen van die tijd 
was bij de koning voor de rechten van het volk op te komen. Dat de 
praktijk echter ingewikkelder en moeilijker was dan de theorie kan onze 
vrijheidsstrijd te Spanje leren. 

In een preek over 1 Samuël 8 : 11 e. v. komt een opmerking voor 
welke Calvijn's zienswijze praegnant weergeeft: "evenwel, ik erken het, 
er bestaan enige geoorloofde geneesmiddelen tegen... de tyrannie: als 
bijvoorbeeld wanneer er andere magistraten zijn ingesteld en Staten, waar
aan de zorg voor het gemenebest is opgedragen: die de vorst binnen de 
perken van de plicht zullen kunnen houden, en hem ook dwingen, wanneer 
hij iets zou proberen. Maar wanneer deze hun plicht niet doen, of zich 
tegen de tyrannie niet durven te weer te stellen, dan moeten de particuliere 
burgers ook erkennen, dat dit kruis hun wordt opgelegd als een kastijding 
Gods over hun zonden." 
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Calvijn's zienswijze speelt in de huidige problematiek een voorname rol 
en men constateert met een zekere jaloersheid dat Calvijn het gemakke
lijker had, omdat, wanneer in zijn tijd de regeerders tot tyrannen ont
aardden, er altijd nog een "andere" overheid was. En die "andere" overheid 
kunnen wij juist niet missen. Zelfs zij die - in de tegenwoordige tijd -
zo sterk de nadruk leggen op de beslissing van het individuele geweten, 
deinzen er tenslotte voor terug een opstand te beginnen zonder de leiding 
van hen die krachtens hun ambt de tyrannieke overheid binnen haar perken 
moeten terugwijzen. 

Calvijn's leer omtrent het verzet kenmerkte zich door veelzijdigheid 
en grote helderheid. Welnu, hieraan heeft het in Luther's opvatting veels
zins ontbroken en wellicht is het mede hieraan te wijten dat het Duitse 
volk zich ten aanzien van het WUlerstand,srecht innerlijk onzeker heeft 
gevoeld. 

Natuurlijk is ook Luther zich er van bewust geweest dat een overheid 
tot tyrannie kan ontaarden, doch iedere gedachte aan gewelddadig verzet 
wijst hij af: het is - zo zegt Luther - juist een kenmerk van de heidenen 
dat zij het recht van revolutie goedkeuren, "omdat zij van God niets 
afwisten". Juist uit de betrekking welke er tussen iedere overheid en God 
bestaat leidt Luther het voornaamste bezwaar af tegen het verzet; en 
voorts. .. God beschikt toch "goed en kwaad"! De reformator hanteert 
echter ook nog een ander, praktisch argument: men weet nooit, of, wanneer 
men een tyran verdrijft, er niet een andere despoot voor terugkomt. 
Ondanks deze radicale verwerping zelfs van rechtmatig verzet heeft Luther 
zich wel eens in andere zin uitgedrukt. Eivind Berggrav heeft Luther's 
positie onzes inziens juist weergegeven toen hij opmerkte, dat deze refor
mator slechts het begin van een antwoord heeft gegeven, een antwoord 
dat opkwam uit een bepaalde historische situatie. Dit gebrek aan innerlijke 
eenheid en duidelijkheid in de visie van Luther heeft zich in de volgende 
eeuwen gewroken: de één heeft alle verzet verworpen en de ander hield 
zich voor ogen dat de mogelijkheid tot verzet hem toch nog gelaten was. 
De uitkomst is geweest, dat het Duitse volk mede door Luther's houding 
vreemd is komen te staan tegenover de gedachte van het verzet, en dat, 
toen de nationaal-socialistische tyrannie opkwam het volk i.n zijn brede 
lagen onvoorbereid was. Tijdens Hitler's bewind zijn veler ogen openge
gaan voor de gevolgen van deze geestelijke weerloosheid. 

2. Zoals wij reeds zagen wordt in de laatste jaren van Duitse zijde 
herhaaldelijk betoogd, dat wij er ten aanzien van het verzetsrecht ongun
stiger voor staan dan de mensen in de zestiende en zeventiende eeuw, en 
dat dit niet alleen voor Duitsland geldt doch voor de gehele moderne 
wereld. De dreiging van de totalitaire staten is groter geworden en wij 
hebben niet meer "andere magistraten" ter beschikking, welke kunnen gaan 
functioneren wanneer de bestaande overheid haar recht wegens misbruik 
verspeelt. 

In deze situatie wordt vooral in Duitsland de breuk met de eigen historie 
op beklemmende wijze voelbaar: wanneer er dan tegenover de tyrannie 
geen beroep mogelijk is op historisch gegroeid recht, vanwaaruit is ons 
dan wél een nieuw begin mogelijk? Men beseft maar al te goed: wij staan 
in de moderne wereld van aangezicht tot aangezicht met de totalitaire 
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machten; wanneer die het in de zin krijgen ons te overrompelen en te 
knechten, waar zullen we dan nog uitkomst vinden? Wat ligt meer voor 
de hand dan dat men in zulk een benarde situatie teruggrijpt naar het 
schier vergeten natuurrecht? Vrijwel alleen in rooms-katholieke kring hield 
men er nog aan vast, doch daarbuiten leidde het een misdeeld bestaan. 
Uiteraard heeft men van rooms-katholieke zijde deze renaissance van 
het natuurrecht met vreugde begroet en er een bevestiging van de duur
zame waarde van dat recht in gezien. 

Doch welke samenhang bestaat er nu tussen ons probleem en de terug~ 
keer naar het natuurrecht? Men houde zich wel voor ogen dat deze terug
keer niet betekent een vlucht uit de moeilijkheden van de praktijk in een 
stormvrije contemplatie, naar een poging - allereerst op wijsgerig niveau 
- een benauwend vacuum te vullen. Het besef in een vacuum te leven is 
zo sterk, dat sommigen bereid zijn in plaats van op het natuurrecht terug 
te gaan op het historisch gegroeide Europese staatsbegrip, nI. dan wanneer 
de staat al de grondrechten van het individu buiten werking zou stellen 4) ; 
zelfs kwam een enkele maal het verlangen tot uiting te mogen terugkeren 
naar een vroegere, normatieve historische orde, zo deze maar duidelijk 
in de Duitse geschiedenis aanwijsbaar ware. 

Toch is in het besef door een vacuum omringd te zijn nog niet een af
doende verklaring gegeven waarom men nu juist naar het natuurrecht 
of een normatieve historische wereld terugverlangt: daar is tevens een 
duidelijk streven naar een orde welke onttrokken is aan de menselijke 
beschikking en beïnvloeding, een orde vanwaaruit het menselijke leven 
zijn zin en bescherming ontvangt. De lezer lette er op, dat we de be
scherming eerst in de tweede plaats noemen: niet alleen de beveiliging 
tegen de demonische machten wordt bedoeld, men poogt tevens een ant
woord te vinden op de vraag uit welke bron het menselijk leven in zijn 
vele verhoudingen, ook wanneer het geen gevaar van buiten te duchten 
heeft, wordt gevoed. Men stelt - terecht - dat het recht van verzet 
niet eerst dan actueel wordt wanneer de tyrannie in opmars is, doch dat 
het zijn functie heeft in de verantwoordelijkheid van de staatsburger voor 
zijn overheid. 

Doch hoe ziet dat nieuwe Duitse natuurrecht er nu uit? H. Weinkauff, 
president van het Bundesgerichtshof te Karlsruhe, één van de prominente 
figuren in de herleving van het natuurrecht, heeft het in betrekking tot het 
recht van verzet aldus geformuleerd: alleen wanneer men uitgaat van een 
oer-orde (U rordnung) heeft men een vaste bodem; wil men van verzets
recht spreken dan heeft men een juridisch fundament nodig; kan men 
dat niet aanwijzen, dan is men niet in staat grenzen aan de macht van 
de overheid te stellen, evenmin - en dat is wel het ernstigst - aan het 
recht van verzet. WeinkauH moet echter toegeven dat het niet gemakkelijk 
valt die oer-orde te vinden. En toch, hoewel er veel dwaling is, blijft de 
waariheid tot op zekere hoogte bereikbaar en daarom durft hij het aan 
vanuit het natuurrecht drie stellingen over het Widerstandsrecht te 
postuleren: 

a. de oer-orde eist dat de mens en de staatsburger in hun waarde 
als persoon door de machthebber ( s) in de staat worden erkend en 

4) O. a. Hölper, in: Vollmacht des Gewissens, blz. 258, te kolom. 
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niet gekrenkt; dit heeft niets te maken met liberalisme maar is een 
ordening van de beginne: de mens moet vrij zijn omdat hij tot ver
antwoordelijkheid is geroepen; zonder die elementaire vrijheid is 
er geen rechtsorde mogelijk; schendt de machthebber deze natuur
rechtelijke vrijheid, dan ontspringt juist uit de oer-orde het objec
tieve recht tot verzet; 

b. zekere ordeningen, als gezin, kerk en volk, zijn, in het licht 
van de oer-orde, onaantastbaar; die overheid welke haar schendende 
hand naar die structuren uitstrekt verspeelt daarmee het recht op 
gehoorzaamheid; 

c. evenzo is het een teken van de oer-orde dat in de staat het 
recht en niet het onrecht, en niet de willekeur, en niet de dreiging 
heersen. Dit zijn, aldus Weinkauff, zeer duidelijke en objectieve 
zaken, duidelijk althans voor ieder die van gezond verstand en goede 
wille is, hoewel uit de Openbaring een (nog) helderder licht valt. 

Pater (Max) Pribilla sloot zich onmiddellijk bij WeinkauH aan: ook 
hij erkende dat we de oer-orde beter leren kennen door de Openbaring, 
maar deze is daartoe niet noodzakelijk. Is ook niet het recht van Romeinse 
juristen buiten de Openbaring om gevormd, derhalve niet uit de Heilige 
Schrift afgeleid, en toch tot op de huidige dag ten dele geldig gebleven? 
Pater Pribilla achtte die oer-orde daarom zo fundamenteel, omdat er 
mensen zijn tegen wie we met onze Bijbelse "grondslagen niets uitrichten, 
maar wel met een beroep op de oer-orde, bv. tegenover de Bolsjewisten. 
Natuurlijk (cursivering van mij, M. C. S.) gaat die oer-orde op God 
terug, doch men kan - aldus nog steeds Pribilla - een ordening erkennen 
zonder de bron te kennen." 

Het appel op het natuurrecht is zoals te verwachten viel niet onweer
sproken gebleven. Men uitte vooreerst de vrees, dat een rechtsovertuiging 
gevormd uit het natuurrecht niet zou kunnen stand houden tegen de demo
nische machten van de tijd. Het is vooral Walter Künneth geweest die de 
natuurrechtelijke zienswijze als onvoldoende heeft verworpen: hij wilde 
wel erkennen dat er formele natuurrechtelijke beginselen zijn dooh hun 
inhoud wisselt voortdurend en dus zijn ze maar betrekkelijk. 

Toch zat niet hierin Künneth's voornaamste bezwaar tegen de idee van 
een oer-orde. Voor de duidelijkheid vergelijken we zijn opvatting met die 
van Eivind Berggrav. De laatste stelt: de staat moet rechtsstaat zijn; 
waar Gods orde met voeten wordt getreden en het levensrecht van de 
medemens fundamenteel wordt bedreigd, daar moet de Christen de weg 
van het offer gaan - indien nodig, door oproer tegen de onrechtmatige 
overheid. Dit gaat Künneth veel te ver: de staat moge nog zo verdorven 
zijn, hij blijft ordening Gods en het element orde blijft er steeds in transpa
rant; en, hoewel een potentiëel recht tot verzet voor iedere staatsburger 
niet te loochenen valt, moeten wij voor alles de ontaarde ordening tot 
een rechte herstellen. Künneth vreest, evenals Luther, dat door de laatste 
rest orde in de ontaarde staat los te laten men nooit weet waar men dan 
terecht komt. Zijn voornaamste bezwaar ligt echter elders: in de bestaande 
staat ontmoeten we maar niet een oer-orde, welke bij schending a. h. w. zelf 
vraagt om herstel, desnoods door middel van een opstand, maar de levende 
God Zelf, aangezien in Hem de vraag is beantwoord van Wien een concreet 
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persoon zijn gezag heeft. Voor Künnetlh is nog volledig geldig dat de 
overheid "bij Gods genade" regeert. 

Künneth komt in zijn argumentering dicht bij het standpunt van Luther 
uit, dat hij zelf als theocentrisch qualificeert. En zo staan in de discussie 
over het verzetsrecht dan natuurrechtelijke en theocentrische zienswijze 
tegenover elkaar; modht men menen dat deze tegenstelling niet geheel 
zuiver is, aangezien de aanhangers van de eerste opvatting wel degelijk 
God als bron van de oer-orde kunnen erkennen, dan ziet men toch voorbij 
dat in de tweede God niet alleen als de oorsprong en de handhaver van 
de oer-orde fungeert, doch tevens als Degene Die alle elementen van de 
rechtsorde op Zich betrekt. Helaas maakt Künneth de fout aan het recht 
van verzet vanuit zijn theocentrische beschouwingswijze een uiterste be
perking op te leggen 5). Vanuit diezelfde beschouwingswijze kan men aan 
de opstand een legitieme plaats toekennen. 

Waardevoller is echter een andere conclusie welke Künneth uit zijn theo
centrische stelling trekt: met de gehele Evangelische theologie voert hij 
de macht in de staat op God terug; dit impliceert dat iedere autonomie, 
hetzij van het volk, hetzij van de staat is uitgesloten, maar het impliceert 
ook dat de Christen nu in staat is antwoord te geven op de vraag waarom 
de staat er is: niet om zichzelf, doch om een eschatologisch doel. Kortom: 
de staat is een ordening Gods, tot instandhouding van de wereld voor 
het Rijk Gods. 

De Christen is - en daar ging het in de discussie om - in staat de 
wereld anders te zien, nI. vanuit de Openbaring. Langs deze weg komt 
Künneth tot een belangrijke stelling: op grond van de Openbaring is het 
mogelijk normatieve beginselen te ontdekken, wel afgeleide beginselen, 
maar dan toch gegrond op de Heilige Schrift. Het natuurrecht moet hier 
tekort schieten aangezien het niet bij machte is de eigenlijke zin van de 
staat te ontdekken. In de vraag naar de zin van de staat heeft Künneth 
zich de weg geopend naar een Christelijke bezinning op de politieke vraag
stukken. 

3. Reeds meer dan eens wezen wij er op dat voor vele Duitsers het 
verleden zijn beschuttende macht heeft verloren. De existentiefilosofie zal 
hieraan wel niet onschuldig zijn, immers jarenlang heeft zij voorgehouden 
dat de mens er nu eenmaal toe veroordeeld is een ongeborgen bestaan te 
leiden. Toch stamt dat gevoel van onbehagen niet alleen uit de existentie
filosofie. Hermann Rauschning 6) was het vooral die op de donkere achter
grond van de huidige discussie over het verzet heeft gewezen: wat hem 
zozeer verontrustte was, dat de grenzen voor de staatsmacht fictief zijn 
geworden. Zeker, de nationaal-socialistische willekeur behoort tot het ver
leden, doch het benauwende is dat we in een tijd leven waarin principiële 
onhelderheid bestaat omtrent de grenzen voor de bevoegdheid van de staat, 
welke zelf echter steeds de neiging heeft zijn grenzen uit te breiden. Deze 
situatie is te meer onaangenaam omdat de oude gedachte dat de staat 
het eigenlijke, reële wilsverband van een volk is, nog steeds levend is, én 
omdat het Duitse volk van oudsher geneigd is zich te onderwerpen aan 

5) Om misverstand omtrent Künneth's houding te voorkomen zij hier vermeld, dat 
hij zich achter de militaire oppositie tegen Hitler stelde. 

6) Zie vooral Widerstandsrecht und Grenzen der Staatsgewalt, 1956, blz. 132 e.v. 



DE ACTUALITEIT VAN HET RECHT VAN VERZET 283 

het gezag, of het legitiem is of niet. Bovendien komt de staat in zijn 
huidige gestalte tot de mens als de brenger en hoeder van de orde, maar 
ook van de humaniteit. Het is niet meer nodig dat deze staat zich als 
god aandient, hij trekt eenvoudigweg functies welke vroeger aan God toe
kwamen aan zich, hij dringt de betrekking van de burger tot God naar 
de achtergrond en werpt zich op als de absolute bron van het recht. En 
ziet, dat wordt nog aanvaard ook. 

Het gevaarlijke in deze ontwikkeling is, dat het rechtsbewustzijn op drift 
raakt, d. w. z. dat in het rechtsbesef niet meer functioneert een transcen
dente macht achter de concrete macht van de staat: aan de laatste kunnen 
zijn oorsprong, taak en grenzen niet meer worden voorgehouden. Dit ge
vaar komt niet alleen van buiten, uit de communistische staten, het ont
springt ook uit het verval van de rechtsovertuiging in West-Europa. 

Ik vlei mij met de gedachte dat het niet nodig is de kernproblemen uit 
de recente discussies over het recht van opstand samen te vatten. Wel 
kan het zijn nut hebben nog een viertal kanttekeningen te plaatsen. 

Ie. in het voorgaande hebben we niet typisch Duitse aangelegenheden 
behandeld; sommige beschouwingen mogen voor een Duitser een eigen 
accent hebben, naar hun kern raken ze ook ons; 

2e. wie zich op het verzet begint te bezinnen wanneer de tyrannie reeds 
op weg is komt te laat. Verschillende auteurs betreurden het zeer dat 
de verzetsbeweging in Duitsland pas op gang kwam toen de instanties welke 
leiding in het verzet hadden kunnen geven reeds waren uitgeschakeld; 

3e. één van de grote vragen in de discussie was: mag men zich dan 
pas actief verzetten tegen een tyrannieke overheid wanneer er uitzicht op 
slagen is. Men was vrij algemeen de mening toegedaan dat enige zeker
heid in de uitkomst slechts zelden te geven is, maar dat de geoorloofdheid 
van een opstand niet afgemeten mag worden naar de kans op succes. 
Terecht stelden Rauschning en anderen, dat, wil men bij een staatsgreep 
chaos voorkomen, er in het volk een rechtsovertuiging moet worden ge
vormd welke haar impuls en inhoud moet ontvangen uit een transcendente 
wereld; 

4e. het moet ieder die op de hoogte is van het Duitse denken zijn 
opgevallen welk een geringe positieve betekenis in de besprekingen aan de 
geschiedenis werd toegekend; hoe vaak heeft men van Duitse zijde in het 
verleden de historische denkwijze, het vermogen de dingen in historisch 
perspectief te zien niet geroemd als een schone ontdekking van de Duitse 
geest. Andere volken hebben die ontdekking vaak minder kunnen waar
deren, althans in haar Duitse vorm, zij zagen er maar al te vaak een 
instrument ten dienste van de politiek in. 

Zeker, de geschiedenis werd in het gesprek over het verzetsrecht vaak 
genoemd, doch meer om haar aan te klagen, dan om zich op haar te be
roepen en haar een zinvolle functie toe te kennen. Ongetwijfeld zal het 
Duitse volk de weg naar eigen geschiedenis hervinden, want er is geen 
volk en geen individu dat in voortdurend conflict met zijn geschiedenis kan 
leven. Daarom zal te zijner tijd de historische wereld opnieuw haar intrede 
doen in de Duitse staatsbeschouwing, doch het is van het allergrootste be
lang op welke wijze dit zal geschieden. 
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Tenslotte: zijn de hier besproken vraagstukken én verlegenheden ook 
niet de onze: worstelen ook wij niet om een helder inzicht in de grenzen 
voor de machten, en om de betrekking van die binnenwereldlijke machten 
tot God ? Is voor het besef van velen onzer geestverwanten de geschiedenis 
niet bezig haar betekenis voor de beschouwing omtrent de staat te ver-
liezen? 

Zo er in deze vragen enige zin schuilt dan vraagt dit artikel om een 
vervolg. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR. E. DIEMER 

Dit binnenlands overzicht wordt geschreven aan de vooravond van de 
politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Geen gelukkig moment 
voor het schrijven van een beschouwing, die enigszins het karakter moet 
en mag dragen van een commentaar. Te minder gelukkig omdat, wanneer 
dit overzicht dan onder de ogen der lezers gekomen is, de beschouwingen 
zelf reeds zijn afgehandeld. 

Het bezwaar wordt minder, nu over de politieke beschouwingen iets te 
zeggen valt, dat, hoezeer het ligt in het vlak van de voorspellingen, toch 
meer het karakter zal dragen van zekerheid dan van waarschijnlijkheid. 
Dit namelijk, dat uit de beschouwingen stellig zal blijken, hoezeer Troon
rede en Miljoenennota hebben bijgedragen tot een betere sfeer. 

We mogen het zo stellen: regering en volksvertegenwoordiging zijn 
een stevig stapje dichter bij elkaar gekomen. Kon men vooraf nogal [ 
dubiëren over de vraag, of er socialistische invloeden binnen het regeer-
beleid waren en in welke mate ze er waren, Troonrede en Miljoenennota 
stonden zo duidelijk en onverholen in het teken van bestedingsbeperking, ! . 

dat zij reeds instemming hebben gevonden in de geestverwante pers-
organen. 

Heel de opzet van Troonrede en Miljoenennota beklemtoonde, dat het 
ditmaal ging om bestedingsbeperking. Daarop werd de aandacht gecon
centreerd. Het kon niet worden ontkend, dat door deze opzet de Troon
rede belangrijk aan zeggingskracht won. Nu geen catalogus van voor
nemens, geen boedelbeschrijving ook, maar een ernstige betuiging van het 
voornemen om met de bestedingsbeperking de nodige ernst te maken en 
een beroep op het volk om de regering in deze ter zijde te staan. 

In deze opzet ook paste het, dat verscheidene departementen in deze 
Troonrede zelfs niet werden genoemd of aangeduid. Zij zullen in de 
algemene bestedingsbeperking ook hun veren moeten laten, maar onder 
zulke omstandigheden pleegt het aantrekkelijker te zijn, niet dan wèl te 
worden genoemd. Men maakt nu eenmaal liever met ophef melding van 
een wetsontwerp dat op komst is of van een regeringsmaatregel die ge
nomen staat te worden dan van een opzettelijk achterwege laten er van. 
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En dan nog in het bijzonder wanneer het de financiële omstandigheden 
zijn, die tot dit achterwege blijven nopen of zelfs alleen maar leiden. 

Toch was er naast de bestedingsbeperking nog een bijzonder onderwerp, 
dat ook of juist in deze Troonrede bijzondere aandacht kreeg. En zulks 
alweer terecht, zij het ook hier node. Dat onderwerp was de woningnood, 
tot de leniging waarvan nog eens weer alle hens aan het nationale dek 
zijn geroepen. De Troonrede stelde te dezen aanzien onder meer een 
nationale woningbouw lening in het uitzicht en over de gunstige voor
waarden van deze lening, die zeker verdient te slagen, zijn sindsdien ook 
nadere bijzonderheden bekend geworden. 

Inmiddels heeft de Tweede Kamer zich heengewerkt door de eveneens 
uiterst belangrijke materie van de Euromarkt en de Euratom. Het zijn 
nog woorden, waaraan we moeten wennen, evengoed trouwens als aan de 
begrippen die er achter liggen. Hoe het met die begrippen staat, is een 
ieder onzer nog niet geheel duidelijk. Zeker is, dat er bij de Euromarkt 
ook voor ons land zeer belangrijke kansen liggen; aan de andere kant 
zijn er factoren, die tot een bepaalde reserve nopen. Geen wonder, dat 
uit het Kamerdebat van een scala van gevoelens bleek:' er zijn opti
misten en er zijn reservisten. Bij de stemming bleek intussen ook, dat 
het getal dergenen die afwijzend staan aan de bescheiden kant is. Met 
overweldigende meerderheid toch zijn de ontwerpen onder de hamer door 
gegaan. Hoe veelzijdig en veelomvattend de problematiek is, die hier 
aan de orde kwam, kan men reeds enigszins bevroeden, wanneer men 
bedenkt dat bij de verdediging en toelichting van de wetsontwerpen niet 
minder dan zes ministers aan het woord zijn geweest. 

Euromarkt en Euratom: het heeft er iets van, of er toch bezig is een 
nieuw Europa te ontstaan. Het integratieproces vindt voortgang. Grenzen 
vervagen, we zijn op weg naar een toekomst. Welke? Buiten de proporties 
van dit binnenlands overzicht vallen de opzienbarende belevenissen met de 
kunstmaan, die onder ons bescheiden schrijven nog altijd rondom de 
aarde cirkelt. Voor ons, bewoners van een klein land die zich ook in dit 
opzicht weinig noemenswaards kunnen permitteren, is de kunstmaan nog 
nauwelijks meer dan een betwist object van twee grote wereldmachten. 
Maar ook zij betekent een greep naar de toekomst en is het niet dezelfde 
toekomst, waarmee ook wij, ja zelfs ook wij, ons bezighouden? Men 
denke aan onderwerpen als de Delta, welk woord men in de bladen in 
al groter frequentie leest, de Delta: het onderwerp nu reeds voor talloze 
referaten, studies en beschouwingen, en dat reeds op weg is onder ons een 
zekere gestalte te krijgen, wil men: een begrip te worden. 

En voorts, we mogen ons dan niet actief bezighouden met satellietmanen 
en satellietplaneten, onze. satellietsteden hebben we reeds, soms nog 
alleen maar op papier en in plan, soms al volgebouwd. Ook weer een 
onderwerp, dat ons danig behoort te interesseren. En dit in allerlei opzicht. 
Voor de ontplooiing daarin ook van onze eigen "levensbeschouwelijke" 
activiteiten. En bepaald ook in politiek opzicht. Al ging het maar om de 
bestuursvorm van deze satellietsteden. 

De maansatelliet spoedt zich boven onze hoofden voort op een hoogte 
van 900 km of daaromtrent. Maar binnen onze landsgrenzen waren het 
eveneens de "ondergronders" , die beroep deden op onze belangstelling: 
de ondergrondse mijnwerkers die een hogere beloning verlangden, daarin 
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overigens prompt gevolgd en bijgestaan door de bovengronders. De Mijn
Industrieraad formuleerde zekere wensen, die goeddeels de instemming 
van de regering niet konden verwerven, al kwam deze alsnog met beslis
singen die iets van een compromis, van een middenweg, schenen te be
helzen. In politiek opzicht werd de zaak nog even pikant, toen het dage
lijks bestuur van onze K.V.P. op de publikatietafel kwam met een ver
klaring, die wel opmerkelijk vaag was gehouden, maar die, doordat ze 
een verband veronderstelde tussen genoemde ondergronders en de al even
zeer genoemde bovengronders, wel van een strekki.ng was, dat ze de 
situatie kon vertroebelen. Het leek ons een precedent, dat geen navolging 
verdient. 

In het ondernemings- en bedrijfsleven van deze periode valt te wijzen 
op een interessante discussie binnen de Sociaal-Economische Raad, of de 
- thans nog tamelijk trage - invoering van ondernemingsraden niet 
door het uitvaardigen van sanctiemaatregelen dient te worden bevorderd. 
Naar verwachting bleek de S.E.R. voor deze gedachte weinig te gevoelen. 
Begrijpelijk: ondernemingsraden zijn een kwestie van beraad en ver
trouwen binnen de ondernemingen; zij veronderstellen een zekere geest 
en sfeer van onderlinge genegenheid. In zulk een situatie zij men met 
het uitschrijven van sancties dubbel voorzichtig. Zulks temeer omdat aan 
het achterwege blijven van ondernemingsraden een complex van oorzaken 
ten grondslag ligt. Aan sancties kon men thans nog te minder behoefte 
hebben, nu het de laatste tijd met de instelling van ondernemingsraden 
alsnog iets schijnt te beteren. Algemeen was men het gevoelen toegedaan, 
dat hier een extra taak ligt voor de organisaties, zowel van werknemers 
als van werkgevers. 

Komen we nog even terug op onze ondergronders. In een bepaald op
zicht bestaat voortaan onze gehele bevolking uit ondergronders. Immers, 
de Velser tunnel kwam gereed, daarmee een einde makende aan tal van 
perikelen op verkeersgebied. De openingsdag werd voor zeer velen een 
zeer belangrijke, niet het minst stellig voor onze minister Algera. 

Minister Zijlstra was het, die ook in deze periode bijzonder werd 
beziggehouden met de problematiek van lonen en prijzen. De prijsindex 
is gestegen, maar het merkwaardige feit doet zich voor, dat hieraan in 
genen dele bedenkingen kunnen worden ontleend tegen het prij sstabilisatie
beleid zoals dit door onze bewindsman met zoveel kracht en energie wordt 
voorgestaan. Integendeel, de stijging van de prijsindex is voor het over
grote deel toe te schrijven aan factoren, die geacht moeten worden buiten 
de stabilisatie te vallen. Het beleid zelf mag geslaagd heten, een reden 
temeer om de minister vanuit de natie alle steun te geven, die hij behoeft. 

Intussen, de stijging van de prijsindex is er en dat een organisatie als 
het Christelijk-Nationaal Vakverbond zich van een nieuwe loonronde -
die immers toch geen effect zal sorteren - afkerig betoont, is even ver
standig en verheugend, als het begrijpelijk is, dat hetzelfde C.N.V. aan
dacht vroeg en vraagt voor bepaalde groepen, die zich wel in een uitzonder
lijk zwakke positie bevinden. Zij kunnen zich evengoed bevinden buiten 
degenen die men wel als loontrekkenden aanduidt. 

Enige deining is ontstaan rondom een publikatie van wat men noemt 
het Consumenten Contact Orgaan: een orgaan dat gaarne de stem wil 
zijn van de consument, doch dat - ook buiten zijn wil - van beperkte 
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samenstelling is. Zeker dient voor de belangen van de consument te 
worden gewaakt, maar niet weinigen betwijfelden, of dit dient te ge
schieden door een orgaan als dit en of bovendien dit orgaan een standpunt 
diende te bepalen als in het krachtig bediscussieerde geval is geschied. 
Wat uit deze discussie resulteert is zeker ook het vermoeden, dat een 
juiste benadering en bescherming van de consumentenbelangen ons als 
volk, als regering, als organisaties, in de komende tijd nog belangrijk zal 
blijven bezighouden. Het is een veelsoortig complex van vrijheden en van 
belangen, dat hier rechtstreeks in het geding is. Dat dit complex met name 
in dit tijdsbestek, waarin een zekere spanning rondom lonen en vooral 
ook prijzen zich openbaart, zich laat gelden, is iets wat voor een ieder 
begrijpelijk moet zijn. 

Boven repten wij reeds even van de toekomst, al dan niet nabij. In een 
niet ver verwijderde toekomst liggen voor heel ons volk weer belangrijke 
beslissingen en uitspraken. Wij denken aan de verkiezingen in 1958 voor 
raden en staten. Er wordt binnen de gemeenten en vooral binnen de kies
verenigingen reeds aan voorbereidend werk gedaan. Bijzondere attentie 
verdient een besluit, dat in Den Haag werd genomen door de plaatselijke 
partijorganisaties van A.R.P. en c.H.u.: zij zullen bij de raadsverkie
zingen uitkomen met een gemeenschappelijke lijst. Naar onze mening een 
heel belangrijk besluit, dat elders de partijafdelingen moet brengen tot 
een te ernstiger beraad, of wat in Den Haag kan ook bij hen ter plaatse 
niet mogelijk is. 

4 oktober 1957. 
POSTSCRIPTUM 

Een korte vertraging in de verschijning van dit nummer biedt mij de 
kans van een korte doch welkome aanvulling. Deze kan goeddeels een 
bevestiging zijn van verwachtingen, in het bovenstaande geopperd. 

Zo zijn nu in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen 
gehouden en zij hebben inderdaad bewezen, dat, voor het ogenblik althans, 
de spanningen tussen regering en volksvertegenwoordiging iets zijn afge
nomen. Troonrede en Miljoenennota hadden van de goede bedoelingen 
der regering doen blijken en reeds dit voornemen had bij de volksvertegen
woordiging waardering ontmoet. 

Intussen had men mogen wensen, dat het debat in de Kamer een wat 
gefundeerder en principiëler toon had laten horen. Niet, dat deze toon 
geheel ontbrak. Met name kon zij worden gehoord in het woord van 
de antirevolutionaire fractieleider. Hij heeft in zijn rede doen uitkomen, 
dat het beginselverschillen zijn, die in de politiek partijen van uiteenlopende 
opvattingen gescheiden houden. Eerst onder erkenning van deze principiële 
verschillen kan de vraag worden benaderd, of en in hoeverre in de praktijk 
van het politieke leven samenwerking mogelijk is. 

Bevestiging ook hebben onze verwachtingen gekregen met betrekking 
tot de woningbouwlening. Zij is intussen geslaagd en wel op een wijze 
die zeker ook voor de optimisten een ongedachte is geweest. Het bereikte 
geldbedrag was bijna vier maal datgene wat men had gesteld. 

Voor het overige is er, zo hebben wij de indruk, op het eigen politieke 
erf enige opleving te constateren. Het convent van onze partij, dat wij in 
dit postscriptum nu ook nog kunnen vermelden, bracht ons een alleszins 
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verhelderende rede van de partijvoorzitter, waarin hij ons bood waarop 
wij reeds hadden gehoopt: enige hoofdstukken voor een antirevolutionair 
beleid. 

Onze propagandisten zullen verstandig doen, deze hoofdlijnen voor het 
politieke gesprek zich in het hoofd te prenten; ze zijn het waard: 

1. zuiver houden positie overheid; strijd tegen versmelting; 
2.. overheidsbemoeiing aan strakke teugel; versterken positie particulier 

initiatief ; 
3. Europese integratie ter verdediging van recht en vrijheid; 
4. nieuwe maatschappijvormen naar ieders recht en verantwoordelijk

heid; 
5. nationale krachtsinspanning ten behoeve van het volk van Nieuw

Guinea. 
Opleving komt ook uit in de verschijning van enkele nogal druk be

sproken brochures. Niet dat in een brochure op zichzelf zekere verdienste 
ligt. Bijzonder duidelijk is in deze wel het oordeel van Groen van Prinste
rer ("Adviezen in de Tweede Kamer", deel 1, blz. 310): "Er zijn twee 
dingen waartoe iedereen meent recht te hebben: een vers te maken en 
een politieke brochure in het licht te zenden; maar in die algemeenheid 
is het eene verderfelijk voor de dichtkunst en het andere voor het land." 
Hoe dit zij, brochures zullen ook kunnen gelden als een aanwijzing van 
verhoogde politieke belangstelling; in elk geval zijn de verschenen brochu
res wel van de strekking geweest, dat zij het politieke gesprek zeer hebben 
geanimeerd. 

28 oktober 1957. 

* 
BOEKBESPREKING 

Prof. Dr. W. BANNING, Maatschappij, Kerk en Evangelie in 
drie perioden der Europese geschiedenis. Van Loghum 
Slaterus, Arnhem, 1957. 195 blz. 

Dit boek, dat een sociologische bijdrage wil zijn tot bezinning op een 
vernieuwing van het kerkelijk godsdienstig leven en het daarop gerichte 
theologische denken, biedt ons een studie over maatschappij, kerk en 
evangelie i~ de middeleeuwen, tijdens het Mercantilisme en in het tijdvak 
van het kapitalistisch-industrialisme, terwijl het bovendien over het heden 
handelt. De moderne maatschappij heet niet langer door de klassenstrijd 
verscheurd, omdat de emancipatiestrijd van rechtloze groepen principieel 
gewonnen is, maar waarin de techniek de arbeid beheerst en een sociale 
geleding zichtbaar wordt, die tendeert naar een door nieuwe middenstand 
plus bovenlaag der arbeiders geleide maatschappij (blz. 7). De schrijver 
vergeet te noemen: waarbij de ordening van het maatschappelijk leven al 
meer aan de staat wordt getrokken. Gelukkig vermeldt hij dit later wel 
(blz. 177 en vooral 185). 

Wil men het boek verstaan, dan doet men o. i. goed, het laatste hoofd
stuk het eerst te lezen. Men ziet dan de tendens welke heel dit geschrift 
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beheerst. Volgens de auteur behoort de kerk de "evangelische boodschap" 
van een "verantwoordelijke maatschappij" uit te dragen, in de geest, 
waarin de oecumenische beweging hiervoor ijvert. 

Uit dit geschrift valt heel wat te leren, omdat de auteur op dit terrein 
wel het meest in zijn element is, en omdat het een vrucht van langdurige 
studie is. Wij stellen dit uitdrukkelijk voorop, omdat deze waardering 
anders stellig bij het lezen van onze kritiek in de vergetelheid zou raken. 

Wat aan dit werk o. i. helaas ontbreekt, is een duidelijke en bondige 
uiteenzetting van wat de schrijver onder maatschappij, kerk en evangelie 
verstaat. Men moet, wil men dit te weten komen, uit elke bladzijde van 
dit bOek en vooral uit de laatste bladzijden elementen bijeenvergaren. Dan 
komt wat "maatschappij" is, nog het meest uit de verf. Twee opvattingen 
kruisen elkander, als ik goed zie. Ten eerste die van maatschappij, maat
schappelijke "krachten" en "krachtencomplex" - waarin het begrip 
"kracht" zeer onomlijnd is gebleven -, waarbij op het arbeids- en bedrijfs
leven wordt acht geslagen. En ten tweede de vele samenlevingsverbanden 
in hun onderlinge verwevenheid en verkeer. 

Van de maatschappij in de eerste betekenis leert de schrijver, dat zij een 
eigen onafhankelijke dynamiek vertoont met haar invloed op het bewustzijn 
der mensen, dat zij eigen "objectieve" processen kent, wier ontwikkeling 
doorgaat, onbewogen en konstant; dat haar krachten in zichzelf noch 
christelijk noch anti-christelijk, maar alleen maar reëel zijn (blz. 159). 
Beginselen komen hier niet aan te pas. Z. i. leert de sociologie hem, dat deze 
krachtencomplexen in de maatschappelijke werkelijkheid voorafgaan 
(blz. 159). Hier hebben we o.a. met een van de vele gedaanten van het 
neutraliteitspostulaat in de wetenschapsbeoefening te maken. Een postulaat 
dat vanzelfsprekend nu ook voor deze wetenschap een neutraal veld vàn 
onderzoek opeist: het veld van de "krachtencomplexen" met eigen dyna
miek, niet door het bewustzijn des mensen beïnvloed, maar die harerzijds 
wel dit bewustzijn beïnvloeden. Wie herkent hier niet het dogma van 
Marx in, door Marx - m. i. ten onrechte - materialisme genoemd? 

Hier blijft het echter niet bij. Tegen het eind van zijn studie bestrijdt 
de schrijver het nl. zelf, wanneer hij schrijft: In het maatschappelijk leven, 
d. i. in het samenleven van mensen, gelden nu eenmaal geen pure feiten -
zij zijn steeds verbonden met, betrokken op, mensen, die er een oordeel 
over vormen (blz. 184). 

Slachtoffer van de eerste en in dit boek dominerende beschouwing is de 
auteur m. i., wanneer hij bij analyse van boerensamenleving en boeren
ment;tliteit, die z. i. voor christelijke en niet-christelijke boerengebieden 
zou gelden, oordeelt dat hier o. a. een overheersende mythische denkvorm 
aanwezig is. "Vandaar een geloof aan spoken, geesten, demonen evenzeer 
als aan engelen, die in het leven van mensen kunnen ingrijpen" (blz. 19). 

M. i. is dit helemaal niet typisch voor "de" boerenmentaliteit, maar wel 
voor het heidendom, terwijl het dan typisch is voor de vrijzinnige theoloog, 
(en de vrijzinnige socioloog) geloof aan spoken en aan engelen in één 
adem te noemen. 

Maar bréken moet hij met de eerste beschouwing - de positivistisch
Marxistische - wanneer hij aan het einde ruimte wil vragen voor een 
"verantwoordelijke maatschappij", d. i. wanneer heden en toekomst in ge
ding raken. 
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Is dit nu iets anders en meer dan een specimen van het voor de hand 
liggende gezichtsbedrog, waardoor de visie op het verleden al spoedig be
heerst wordt door een: "Natuurlijk moest wel het latere op het vooraf
gaande volgen, zoals het er op volgde" - de aposteriorische verklarings
macht !? - terwijl de visie op heden en toekomst onder de dominant 
staat van vrije verantwoordelijkheid in een onbepaalde en onbepaalbare 
situatie? Tot nu toe kan ik de maatschappelijke "krachten" van Banning 
niet anders zien dan als een product van zijn wetenschapsgeloof én van 
zijn socialistisch-Marxistische erfenis: al te traditionalistisch bepaald. 

Dit woord "traditionalisme" brengt ons op een tweede begrippenpaar, 
dat de schrijver zeer geliefd is, nI. dat van traditionalisme en progressie, 
het vasthouden aan het overgeleverde en vroegere en de religieus-dogma
tistische sanctionering ervan enerzijds en het openstaan voor het nieuwe 
aan de andere kant. Aan de "empirische" kerk verwijt hij slag op slag, 
dat ze door haar traditionalisme achter de "maatschappelijke feiten" aan 
kwam, en derhalve ontviel aan haar roeping voor haar tijd. De rooms
katholieke kerk kan z. i. niet anders dan ook steeds traditionalistisch zijn, 
en d. i. voor de auteur wel in klare tegenstelling met wat hij als evangelische 
houding aanprijst. Met recht wijst hij m. i. in deze samenhangen op het 
gevaar, historische vormgevingen te vereenzelvigen met de eigen normen 
en beginselen van Gods Woord, maar daarbij verzuimt hij zelf van blz. 1 
tot blz. 190 te waken tegen vereenzelviging van nieuwe vormgeving met 
de eisen van het evangelie. Hier ontvalt hem de "critische" functie van het 
evangelie. Een functie, die in feite bij de auteur maar al te oncritisch neer
komt op de vereenzelviging van het nieuwe en wat momenteel gangbaar is 
bij leiders in de oecumenische beweging en het neo-socialisme, met "de 
eisen van het evangdie." 

Intussen is de door hem geliefkoosde uitdrukking "de eisen van het 
evangelie" m. i. radicaal onevangelisch. Het evangelie eist niets, omdat het 
het evangelie van de gevende God is in Christus, des Vaders eengeboren 
en- vleesgeworden Zoon. Bij de schrijver is het evangelie echter tot een 
nieuwe wet geworden. Dat is het evangelie nu als evangelie juist niet en 
nooit! Het evangelie is het kruisevangelie van de verzoening van zondaren 
uit genade door het bloed van Christus, een verzoening met God. Het 
evangelie vraagt enkel geloof in Jezus Christus. Hiervan vond ik in dit 
geschrift geen spoor. Want het evangelie werd tot een nieuwe wet. 

Dientengevolge heeft de schrijver er o. a. geen oog voor, dat hij in de 
geschiedenis der christelijke kerk de verkerkelijkte kerk bij herhaling kan 
tegenkomen, d. i. de kerk, die over het evangelie en heel Gods Woord 
- wet en evangelie - heerschappij voert: een verkerkelijking, die o. a. tot 
de rampspoed van leer en praktijk ener ecclesiocratie, een kerk-tyrannie 
voert over heel de samenleving. Zulk een zelfoverschatting der kerk legt 
de bodem voor een kerkhistorische problematiek van traditionalisme en 
progressionisme, omdat de kerkelijke politiek hier richtlijn wordt voor de 
(kerkelijk acceptabele) inhoud van Gods Woord. De verkerkelijking van 
Gods Woord heeft ook sociologische consequenties: ze schept nI. zowel 
traditionalistische als progressionistische wantoestanden binnen en buiten 
de kerk. Omdat zij Gods Woord niet meer respecteert, maar enkel zichzelf. 
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Waarom - zoals de schrijver doet - de "strevingen" in de moderne 
wereld naar een "verantwoordelijke maatschappij" te vereenzelvigen met 
de "eisen van het evangelie"? Alsof deze strevingen, voorzover ze bij de 
auteur genade vinden, niet zouden samenvallen met die van het neo
socialisme. Niet maar toevallig merkt hij op, dat huidig socialisme zichzelf 
herkennen kan in wat de oecumenische beweging onder een "verantwoorde
lijke maatschappij" verstaat. En passant krijgen wij dan te horen - als 
ware het een sinecure - dat in déze verantwoordelijke maatschappij de 
ordening der maatschappelijke verhoudingen aan de staat en z'n "schep
pende", "creatieve" functie toevalt (blz. 185). 

Deze vereenzelviging van de boodschap der kerk met dit neo-socialisme 
is de beheersende achtergrond van dit werk. 

Wanneer de schrijver uit het protestantisme van de twintigste eeuw een 
eigen antwoord op de algemene Europese uitdaging van het kapitalistisch
industrialisme ziet opkomen, zegt hij, dit niet te zoeken bij Kuypers souve
reiniteit in eigen kring noch bij de wijsbegeerte der wetsidee. Waarom niet? 
En dat, terwijl het toch beslist een eigen antwoord wil zijn, en als zodanig 
in een "neutraal, objectief, wetenschappelijk" verzorgd geschrift om erken
ning vraagt en daar recht op heeft! Waarom anders niet dan omdat de 
schrijver nu eenmaal zijn hart verpand heeft aan de typisch-hedendaagse 
vormgeving van de boodschap van het evangelie omtrent een verantwoorde
lijke maatschappij in de kringen van neo-socialisme en oecumenische be
weging, en daarbij de levensgevaarlijke staatsoverschatting op de koop 
toe neemt? 

O. i. zal het al meer de roeping der huidige christenheid zijn, deze 
nieuwe vormgeving als een aanslag op een waarlijk verantwoordelijke 
maatschappij te constateren en de door de socialistische staat genaaste 
naastenliefde en háár gerechtigheid - waardoor de eigen verantwoorde
lijkheid van het niet-statelijke maatschappelijke leven tot dat van kerk en 
cultuurverbanden toe wordt leeggezogen door het statelijke overheids
instituut - te onderkennen als één der dreigende demonieën van onze 
tijd. De kerk, die zich aan het traditionalisme van dit neo-socialisme vast
koppelt, heeft gecapituleerd. Dat zij in wereldformaat tot zulk een capitu
latie geruisloos dreigt over te gaan, is één van de benauwende en droeve 
verschijnselen uit onze tijd. Om in de termen van Banning te spreken: 
"een schuldige vervlechting der empirische kerk met de wereld", waardoor 
zij "de moderne tijdelijke gebondenheden niet onder de critiek stelt en deze 
tijdelijke vormen normatief gaat stellen". 

Helaas komt in dit boek niet uit de verf, wat de kerk eigenlijk is en wat 
haar taak als kerk is. Wanneer de schrijver het huwelijk van de kerk met 
bepaalde politieke en economische machten gispt, of zijn afkeer van de 
kerk als politieke macht of als economische en financiële grootmacht niet 
onder stoelen of banken steekt, ware het toch dringend nodig geweest, 
eerst uit Gods Woord duidelijk aan te tonen, wat roeping en wezen der 
kerk is. Eerst van daar uit zou het duidelijk zijn geworden, dat de kerk 
wel degelijk een macht is en heeft te zijn, en althans machtsvorming heeft 
te dienen op haar wijze, nl. de machtsvorming van de geestelijke wereld
heerschappij van Christus en Zijn Woord. Eerst van daar uit is het pro
bleem: maatschappij-kerk-evangelie goed te stellen. Dan ook kan het 
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duidelijk worden, dat de roeping der kerk zo maar niet samenvalt met het 
brengen van een boodschap, die wezenlijk niet verschilt van noo-socialis
tische maatschappij-opvattingen en vormgevingen. Eerst van daar uit is 
het o. i. pas mogelijk, de christenheid op te roepen tot wat Kuyper noemde 
een architectonische structuurwijziging der maatschappij, die ook de noo
socialistische vormgeving als een graf voor een waarlijk verantwoordelijke 
maatschappij wil en moet weerstaan. Zoals de kerk, die zich verzwagerde 
met het kapitalistisch-industrialisme, een stuk zondeval van menige kerk 
der negentiende eeuw is geweest, is de kerk, die zich in onze eeuw ver
zwagert met het noo-socialisme, een stuk zondeval uit de twintigste eeuw. 

Talloze notities maakte ik bij het lezen van dit boek. Ik moet ze bij 
gebrek aan ruimte achterwege laten, en beperk me tot de opmerking, dat 
het calvinisme zich niet herkent in Troeltsch' typering van het calvinisme 
als "innerweltliche Askese", welke door de schrijver werd overgenomen. 

Al bij al: de betekenis van deze studie is o. i., dat zij ons op sterke 
wijze confronteert met een geschiedschrijving van de kerk in haar ver
houding tot en in de universele samenleving, vanuit de gezichtspunten van 
een noo-socialistische christenheid, die als zodanig zeker geslaagd kan 
heten, maar dientengevolge ook meer bruikbaar is als een beeld van een 
geestesstroming, die tot in de christelijke kerk in onze tijd één der dominan
ten vormt. Haar zwakheid is de zwakheid van deze dominant in onze 
tijd: de vereenzelviging van het evangelie met dit neo-socialistische ethos. 
Een zwakheid, die ik ook meen te moeten opmerken in de titel: maat
schappij, kerk en evangelie. In plaats van: evangelie, kerk en maatschappij. 

PROF. DR. S. U. ZUIDEMA 

De imdustrialisatie en ons volk, door F. W. DIRKER, ec. drs., 
PROF. DR. R. VAN DIJK en PROF. DR. R. SCHIPPERS. 
Met een voorwoord van PROF. DR. J. ZIJLSTRA. T. 
Wever, Franeker, z. j., 272 blzz. 

Een zeer lezenswaardig boek door terzake kundigen geschreven. Het 
plaatst de lezer midden in de situatie van 1956. Er spreekt begrip uit 
voor de toestand zoals die onder de invloed in hoofdzaak van de industri
alisatie is geworden; en liefde tot God en mensen die opwekt tot het 
stellen van de vraagstukken en aanpakken ervan. 

Het is geen zwaar boek, maar wie niet met de stof vertrouwd is moet 
het toch met aandacht lezen. Ik kan de lezing ervan aan allen, die met 
de "mens" hebben te maken, als bv. predikanten, bedrijfsleiders enz., 
zeer aanbevelen. 

Drs. Dirker behandelt op heldere wijze de economische zijde. Er zijn 
weinig facetten die hij niet aansnijdt. Een enkele opmerking. Soms kon 
met een enkele toelichting bv. op het begrip "inflatie" (blz. 56) groter 
duidelijkheid voor een ruimere kring van lezers worden bereikt. De op
leiding die zo uitermate belangrijk is voor de industrialisatie komt er maar 
karig af. Ik zou willen zeggen: zonder opleiding en bereidheid tot leren 
en studeren, geen industrialisatie. Er wordt voorts nogal wat meer op 
research-gebied gedaan dan werd aangegeven, meer aan opbouw van 
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nieuwe industrieën (soda-project, vliegtuigindustrie). Maar het is ook 
niet mogelijk volledig te zijn. 

Het boek werd in 1956 afgesloten. Het blijkt uit dit eerste hoofdstuk 
zeer duidelijk. Nog was men overtuigd van de mogelijkheid (uiteraard 
ook van de noodzaak) tot voortgaande investeringen, van diepte-investering 
(blz. 93), men juichte de belastingverlaging toe. Het is wel bitter dat de 
investeringen nu zo aanzienlijk moeten worden beperkt. 

De bijzondere noodzaak tot industrialisatie na 1945 wordt duidelijk ge~ 
schetst; er waren eigenlijk geen andere middelen bekend om de betalings~ 
balans in orde te brengen, de economie niet verder te laten verglijden, 
terwijl tegelijkertijd - gelukkig - de bevolking groeide. Emigratie alleen 
vermag niet afdoende hulp te verlenen. 

Het industrialisatiebeleid der regering in samenwerking met de industrie 
opgezet en uitgevoerd wordt uitvoerig geschetst. Duidelijk wordt de taak 
der ondernemers en de taak van de overheid - en op m. i. juiste wijze -
gesteld en beschreven (blz. 53). De overheid zal bv. moeten zorg dragen 
voor een gunstig klimaat en haar sociaal-economisch beleid zal de industri
alisatie moeten ondersteunen en niet tegenwerken. Tot voorzichtigheid wordt 
gewaarschuwd bij het beleid inzake de algemene economische politiek; tegen 
inflatoire ontwikkelingen. Het belang van tijdelijke steun van de over
heid voor investeringen voor ondernemingen die perspectieven beloven 
wordt genoemd evenals de noodzaak tot regionale spreiding van de 
industrie over ons land. De onmisbaarheid voor speurwerk en ontwikke
lingswerk; het nut van het aantrekken van buitenlandse ondernemingen 
en buitenlands kapitaal op beperkte schaal. 

Tenslotte wordt gesproken over de nationale welvaart, een gevolg van 
de industrialisatie en er wordt op gewezen dat een nauw verband bestaat 
tussen een stijgende arbeidsproductie en een stijgende loonvoet (blz. 79). 
Even verder wordt gevraagd om een voldoende industrie-gezindheid van 
het Nederlandse volk. 

Al verder lezende neemt de dankbaarheid voor de industrialisatie toe. 
Wat zou de toestand in Nederland geweest zijn zonder haar. Wat be
gonnen met hen die gebrekkig of met weinig gaven toegerust nu werk 
vinden èn vreugde ? Werk dat in zo vele gevallen bij de werker is aan
gepast. Wie kan zich niet in de industrie uitleven? Dezer dagen sprak 
ik bij een excursie iemand die kennelijk belangstelling voor zijn werk 
op prijs stelde en begrip zag voor zijn moeilijkheden en respect voor zijn 
kunnen: "maar" een draaier. 

Ik voel mij soms aangegrepen, wanneer er zo medelijdend wordt ge
sproken over werk aan de lopende band of aan de bank. Wat een ver
nederende wijze van beoordelen voor hen, die dit werk verrichten en wat 
een wanbegrip. 

N a lezing van dit deel moet men meer begrip hebben gekregen voor 
deze dingen. 

Ik zou na dit hoofdstuk er gaarne één hebben aangetroffen waarin het 
hebben van hart voor de industrie en voor haar arbeiders - in de ruimste 
zin - in hun werk zou zijn gebleken. Wij hebben dat broodnodig. 

De beide volgende delen heb ik met toenemende belangstelling en meest
al met instemming gelezen. Prof. Van Dijk kent de agrarische dorps
samenleving, het platteland en de steden; hij weet veel af van de ver-
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anderingen die de industrie bewerkt, de botsing van oud en nieuw, de 
doorwerking van het "nieuwe", hier bijna volledig - daar van geringe 
betekenis, maar overal merkbaar. Enerzijds het weinig gedifferentieerde 
dorpsleven met de ene ongedeelde dorpsgemeenschap, het "open gezin" en 
de gesloten persoonlijkheid. Anderzijds en geheel anders, de stad, met 
zijn veeleenheid ; gezinnen en gezinsleden veelal op zich zelf aangewezen; 
het gezin handhaaft eigen sfeer en het meepraten der buren bv. over de 
kinderen wordt niet meer aanvaard. In de stad: open locale samenleving 
- gesloten gezin - open persoonlijkheid. Het gezin heeft zich terugge
trokken op zijn eigenlijke kernfuncties : verzorging, opvoeding, sfeer. 

Besproken wordt de tendens: individualisering, differentiëring, her
integratie. Het gaat vandaag om deze her-integratie. De dorpsgemeen
schap verdwijnt en daarmede haar voor- en nadelen, haar bescherming, 
haar druk. Deze wijziging vraagt - dit blijkt duidelijk uit dit tweede 
deel - nieuwe integratie. Welke en hoe? M. i. is dit de grote en moeilijke 
vraag, een vraag ook voor onze sociologen. Aan de beantwoording er 
van wordt gewerkt, ze is urgent. Voor allerlei kringen, ook voor onze 
studenten. Gebed om inzicht, élan bij de uitvoering. De jonge mens moet 
mee. 

Wat een genot te lezen, dat de industrialisatie lichtzijden heeft (blz. 118). 
De schrijver haalt Waterink aan die hierop telkens de aandacht vestigt. 
Hoe kan het anders als men iets weet van de (goede) oude tijd en van de 
huidige. Een groot percentage kan eigenlijk nimmer zelfstandig zijn brood 
verdienen. Daarvan zijn er tegenwoordig een drie vierde deel - ongeveer 
1 millioen in totaal - in het arbeidsproces ingeschakeld; ook dit deel 
leidt niet meer zoals vroeger een kommervol bestaan. 

Uitvoerig wordt ingegaan op de invloed van de werktijden, die in de 
industrie gelden, op de leiding in het gezin, op de band daarin; op sommige 
gevaren van de industrie voor de zeden, op de voordelen ervan, bv. de 
vrije tijd; op het ploegenstelsel. 

Op een gelukkige wijze behandelt de schrijver de plaats van het meisje 
in de industrie. Vroeger een haast onmogelijke situatie, dikwijls nog weinig 
verheffend, veelal echter zeer aanvaardbaar en, we zullen er aan moeten 
werken: steeds beter aanvaardbaar. Onze jongens en meisjes beide zullen 
op kantoor en in de fabriek moeten kunnen werken. Zo niet, voeg ik er 
aan toe, dan deugt er aan onszelf en aan ons christenen iets niet. Zijn 
onze christen-arbeiders dan soms geen belijnde en belijdende mensen. 

De kern blijft: het gezin. Het is niet waar, zegt de schrijver, dat het 
leven en ook het christelijk leven van mens en gezin in een geïndustri
aliseerde (of stedelijke) samenwerking van minder gehalte moet zijn dan 
in een agrarisch - ambachtelijke samenleving. Het zit in de mens. 

Zo komen we tot het derde deel. De schrijver beperkt zich tot de Gere
formeerde Kerken. Ik heb respect voor zijn kennis van zaken en zijn 
begrip. Hij staat open voor de nieuwe situatie. Hij bespreekt de uit
holling der tradities, de eis om nieuwe te vormen (regeneratie), begrijpt 
het oude, aanvaardt het nieuwe en vraagt zich af: hoe moet dat nu 
kerkelijk gezien, gezien als christen? Hij weet dat de gereformeerden 
steeds meer met de industrie te maken krijgen, de jongens en de meisjes 
en de ouderen. 

De beroepsbevolking steeg in de jaren 1930-1947 met 226.000 plaatsen 
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- een uitdaging aan de kerk. Hoe moet dat nu? De schrijver wijst er op 
dat H. Wormser in zijn nieuwe tijd, bijna een eeuw geleden, in Nijverdal 
bad èn werkte, en op de hulp en zegen die hij kreeg. Wij moeten óók 
positief staan tegenover deze nieuwe tijd. 

Enkele vragen: is de blijvende vervreemding van de kerk reeds niet 
lang aan de gang en is het niet zo, dat zulks nu spontaan blijkt dáár waar 
de industrie komt (blz. 168). En even later, als het over de lopende band 
gaat, worden dan niet ongelijksoortige bekwaamheden vergeleken en de 
arbeider aan de band weer in de bekende hoek gezet (blz. 187)? In dit 
gedeelte voel ik geen grote aansluiting bij de schrijver. Het gevoelsleven 
is voor de technische ontwikkeling dikwijls een hinderlijke factor, zegt hij; 
en verder: de persoonlijke vrijheid schijnt hij (de technicus) voorgoed aan 
het rationaliseren en het mechaniseren te hebben verloren; dit zijn uit
spraken, die mij niets zeggen. Meer kritiek wil ik niet geven, want ik vind 
het een mooi hoofdstuk. Geen negativistische instelling wil Schippers. 
Waarom kan het meisje soms in ons land niet in de fabriek en wel in 
Amerika? En hetgeen de meisjes verrichten is vaak zo belangrijk voor de 
welvaart, gaat hij verder. 

Geen discriminatie van het meisje: het meisje in de fabriek behoort niet 
tot een andere stand dan het meisje op kantoor. Zie de moeilijkheden, 
gaat Schippers v'Oort, die nu maar al te vaak uit het werken in de fabriek 
voortkomen - ze worden uitvoerig door hem besproken. We moeten er 
begrip voor hebben, waarom de meisjes toch naar de fabriek willen. 
U moet deze bladzijden en het gehele stuk eigenlijk lezen: eerlijkheid 
moet ons afhelpen van ons negativisme. Ook wanneer bv. het werken 
in de fabriek uitsluitend een financiële factor zou heten: daarin staat dát 
meisje toch niet alleen. Dat is toch een veel algemener probleem? 

Schippers vecht voor het behoud van de zondag en brengt daarbij ook 
een keur van argumenten naar voren. Het platteland komt er bij hem niet 
zo maar af (blz. 229). Ik had daar nooit zo aan gedacht. De zondag is 
één van de kostbaarste instellingen (Gonggrijp) ; als die er is behoeft 
de mens nooit geheel te verzinken in de sleur van de arbeid, in materi
alisme. Wij kunnen de zondag nooit missen; van alles voor welks behoud 
wij hebben te vechten, acht schrijver de zondagsrust en de zondagsheiliging 
de belangrijkste. "Het Christen-zijn in Nederland drijft op de kurk van 
de Zondagsviering". 

De gereformeerde arbeider en zijn kerk vormt een hoofdstuk, waarin 
de kerk er slecht afkomt. Met de cijfers wordt aangetoond dat de Gerefor
meerde Kerken de urbanisatie niet hebben aangekund. De arbeiders worden 
te weinig in het kerkelijk leven betrokken. 

Schippers pleit voor de emancipatie van de arbeider, zo volledig, dat 
onder ons niemand meer zich miskend, onbegrepen, achteruitgezet, gepas
seerd of wat ook kan voelen, alleen omdat hij arbeider is (bz. 242). Schip
pers vindt dat er nog te veel discriminatie is. De arbeider moet genomen 
worden ZIOals hij is. Er zit nog veel oud zeer. 

En hoe nu aan te pakken? Hij geeft vele suggesties, geborduurd op 
oude schema's en ook geheel nieuwe. Hij pleit er voor te beginnen. Ik 
voel er voor dit te doen. Wellicht blijkt er ergens iets echt wortel te 
schieten. We denken ons er stuk op: hoe de jeugd en de ouderen te 
kunnen bezielen. Akkoord; blijven proberen! Op allerei manieren: wer-
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kelijk, zie, daar blijkt wél iets te gaan - moge God het zegenen. 
Schippers pleit voor sociologisch onderzoek, voorlichting voor jongens 

en meisjes die naar de fabriek gaan, analyse van de kerkelijke praktijk, 
niet-theologische wetenschappelijke voorlichting voor de kerk (blz. 253), 
betere documentatie en men zal versteld staan van de vele krachten die 
kunnen meehelpen om bepaald werk - ik zeg erbij: soms "alleen maar" 
"lopende bandwerk" - te kunnen verrichten. Vang de nieuwe mensen 
op, alleen, in gemeenschap, zorg voor. ontvangstcommissies. 

De nieuw binnengekomen mens moet in een gemeente terecht komen, 
in een gemeenschap. De nieuweling moet zich dadelijk kunnen geven. 
En moet zich dadelijk nodig vinden. 

Dan nog iets over de opleiding der predikanten; wel, het zij gelezen. 
Een fris boek, keurige uitgave van Wever - Franeker. Ik zei reeds: 

nu nog een mooi hoofdstuk geschreven door iemand die leeft in de 
industrie, ze kent en er van houdt. 

PROF. DR. IR. H. J. VAN DER MAAS 

* 



TEN GELEIDE 

Sedert de totstandkoming van de Armenwet 1912 en in het bijzonder 
na de laatste wereldoorlog heeft de armenzorg zich ontwikkeld tot die 
veelomvattende, gespecialiseerde zorg onzer dagen, welke wij aanduiden 
met het begrip "maatschappelijk werk", waarvan de maatschappelijke 
zorg een onderdeel is. 

Over de inhoud van het begrip maatschappelijk werk bestaat nog on
voldoende duidelijkheid. Beducht voor een te enge begripsomschrijving, 
hebben vele deskundigen zich tot nu toe van een nauwkeurige definitie en 
afbakening van werkterreinen onthouden. 

Ook de Nederlandse wetgever kon nog niet tot een zekere afronding 
komen door het beleid ten aanzien van de maatschappelijke zorg en het 
maatschappelijk werk in een nieuwe wettelijke regeling vast te leggen. 

Inmiddels nam het maatschappelijk werk steeds groter vlucht. Velerlei 
overheidsbemoeiingen kwamen tot stand, dikwijls ten nauwste verweven 
met kerkelijk en particulier initiatief. 

Gelet op het karakter van dit tijdschrift, spitst onze belangstelling zich 
toe op de politieke zijde van dit werk, zodat de vraag welke ons in de 
eerste plaats bezighoudt ongeveer als volgt kan worden omschreven: welke 
taak moet de overheid hebben in de nieuwe vormgeving van het maat
schappelijk werk? 

Deze vraag heeft de redactie aan een viertal schrijvers voorgelegd. 
Zonder onderling overleg en dus zonder "werkverdeling" schreven zij 
hun bijdrage. 

Aldus komen sommige facetten wellicht te veel en andere misschien 
te weinig aan de orde. Voor een bijdrage ter discussie lijkt dit echter 
geen al te groot bezwaar. 

Het laatste woord is hiermede nog niet gesproken. 
J. H. P. 



OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJK WERK 

DOOR 

IR. B. TER BRUGGE 

Burgemeester Boot van Hilversum heeft voor het congres van "Groen 
van Prinsterer" (Vereniging van a.r. burgemeesters, wethouders en ge
meentesecretarissen) op 27 juni j.l. een voortreffelijke rede over "Over
heid en Maatschappelijk Werk" uitgesproken. De tekst is in De Magistm
tuur van juli, augustus en september afgedrukt. 

Terecht geeft de heer Boot zich veel moeite eerst het begrip "maat
schappelijk werk" te omschrijven. Het zou namelijk geheel verkeerd zijn 
daaronder alleen de activiteiten van het departement van Maatschappelijk 
Werk te verstaan. Enerzijds heeft dit ministerie ook andere taken dan 
die tegenwoordig tot het maatschappelijk werk worden gerekend - b.v. 
de maatschappelijke zorg - anderzijds hebben vele departementen belang
stelling voor onderdelen van het maatschappelijk werk in de meest brede 
zin des woords. In de eerste plaats het ministerie van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (dat zich echter vooral met sociale zorg bezig houdt), 
verder het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, dat van Justitie, van Oorlog, van 
Marine, van Landbouw... is er wel één departement, waarvan gezegd 
kan worden, dat het zich van maatschappelijk werk onthoudt? Dit ver
baast 'Ons niet, wanneer wij kennis nemen van de definitie, zoals de heer 
Boot die gaf: " ... het georganiseerd en regelmatig bestrijden, opheffen 
en zo mogelijk voorkomen van een bepaalde nood van een bepaald mens 
of een bepaald gezin, zó dat men weer een goede plaats inneemt en zich 
weer thuis voelt in de maatschappelijke situatie, waarin men verkeert 1). 
Zowel de mens als de situatie, de omgeving waarin hij verkeert, worden 
gelijktijdig bewerkt" (curs. van ons). 

En dan gaat de spreker verder: "Waar er zoveellevenssferen zijn, 
waarin de mens zich kan bezeren, kneuzen en falen (gezin, school, bedrijf, 
buurt, wijk etc.) is in elk van die levenssferen maatschappelijk werk te' 
verrichten" (curs. van ons). En in de toelichting heet het dan verder: "Het 
gaat ... om de handhaving van het individu in het milieu, in de groep, 
in de gemeenschap waarin hij leeft." 

Het zal nu wel duidelijk zijn waarom (bij de tegenwoordige opvat-

1) Misschien zou het goed zijn geweest in deze definitie de relatie tussen de mens 
en zijn situatie op te nemen. Mens en situatie zijn in zekere zin onscheidbaar. 

In het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk van 5 oktober j.l. zegt Mej. Kamphuis, 
dat theoretici de vraag, wat maatschappelijk werk is, tegenwoordig niet meer beant
woorden of zelfs niet meer stellen. In dit verband wijst zij op een Amerikaans grapje, 
op een congres gedebiteerd, volgens hetwelk maatschappelijk werk datgene is, wat de 
maatschappelijke werker doet. 



OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJK WERK 299 

tingen) zovele departementen en andere overheidslichamen bemoeienis 
met het maatschappelijk werk hebben. Een wijdvertakte stroom van sub
sidies voedt de hier genoemde levenssferen. 

Zoëven zijn twee andere begrippen genoemd n.l. dat van maatschap
pelijke zorg en dat van sociale zorg. Bij de maatschappelijke zorg kan 
gezegd worden dat de oorzaak van de behoefte individueel bepaald is 
en de voorziening dus in hoofdzaak individualiserend. Deze zorg werd 
tot voor kort armenzorg genoemd: hulp (in geld of goederen) aan iemand 
die "geen cent" meer heeft om te leven. Met het overhandigen van het 
"noodzakelijk levensonderhoud" was, zo meende men lange tijd, de taak 
volbracht. Overigens in strijd met de Armenwet 1912, welke in art. 29 
lid 1 eist, dat "ondersteuning wordt verleend in zodanige vorm en zo
danige mate, als met het ,oog op de behoeften en persoonlijke eigen
schappen in verband met de omstandigheden van de arme het meest 
gewenst is om hem wederom in staat te stellen in het onderhoud van 
zich en zijn gezin te voorzien". Van deze wet van minister Heemskerk, 
die wij nog altijd hanteren, kan men zeggen, dat zij in menig opzicht 
haar tijd ver vooruit was. Onze "sociale historie" begint beslist eerder 
dan 1945. 

Onder sociale' zorg kan het best het complex van sociale voorzieningen 
worden verstaan. De ontwikkeling hiervan is het verst voortgeschreden, 
omdat belangrijke voorzieningen steunen op wetten (Werkloosheidswet, 
A. O. W. en andere). Hoe we echter ook ons best doen om goede defi
nities op te stellen, we komen er nooit helemaal uit. In het rapport van 
de Staatscommissie Vervanging Armenwet, dat voorstellen bevat met 
betrekking tot de maatschappelijke zorg, wordt tegelijk (in hoofdstuk 
VI en in de toelichting) over maatschappelijk werk gehandeld, dat een 
soort verruiming van de maatschappelijke zorg zou zijn. Deze opvatting 
is beslist onjuist (eerder zou men de "zorg" als een onderdeel van het 
"werk" moeten zien), maar tegelijk moet worden erkend, dat het in het 
geheel der materiële en immateriële voorzieningen heel moeilijk is dui
delijke scheidingen aan te geven. Bij het uitoefenen van maatschappelijke 
zorg b.v. mag niet, zoals reeds is gezegd, worden volstaan met het doen 
van een uitkering, maar zal de oorzaak van de behoefte moeten worden 
onderzocht en dient al het mogelijke te worden gedaan om verbetering 
in de situatie te brengen. 

En wat de sociale voorzieningen betreft: ook hierin zit onmiskenbaar 
een stuk maatschappelijk werk. In de eerste plaats denken we aan de 
afdeling Sociale Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen van 
het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Om eens een 
recent voorbeeld te noemen: De Voorziening voor Blinden van 21 april 
1956 vangt aan met de overweging, dat het wenselijk is door middel 
van het verlenen van geldelijke bijstand aan blinden hun m.aatschappelijke 
zelfstandigheid te vergroten. 

Uitdrukkelijk wil ik mij nu even losmaken van de in de door de heer 
Boot gegeven definitie voorkomende uitdrukking van een bepaalde nood 
van een bepaald mens of een bepaald gezin en mij afvragen of bij maat
schappelijk werk dus ook niet aan groepen moet worden gedacht. (Daar 
is de discussie al weer, zij is eenvoudig niet te vermijden!) Immers, de 
oorzaak van de behoefte of van de nood is niet altijd individueel bepaald, 

: I 
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maar dikwijls ook, om het eens minder fraai te zeggen, groepsbepaald. 
Hoe sterker bij de behandeling de nadruk moet worden gelegd, niet alleen 
op de relatie van het betrokken individu tot zijn groep, en van die groep 
weer tot de samenleving, maar ook op het "groepsbepaalde" karakter 
van de behoefte, des te minder zal, althans in de aanvang, de activiteit 
gericht zijn op het bestrijden van een bepaalde nood van een bepaald 
mens, des te sterker kan ook het verlangen zijn naar een voorziening 
voor de gehele groep, al was het alleen maar om een basis te hebben 
voor verder doeltreffend individualiserend maatschappelijk werk. Men 
zou hierbij kunnen denken aan passende woongelegenheid voor zwak
maatschappelijken, aan tehuizen voor zwervers, aan buurthuizen enzo
voorts. Aan de andere zijde kan de behoefte sterk individueel bepaald 
zijn, maar de voorzieningen in de eerste plaats gericht op een complex 
van gevallen. De Voorziening voor Blinden zou hier als voorbeeld kunnen 
dienen, wellicht ook de gezinszorg en de bejaardenzorg. Scherp onder
scheid is hier evenmin mogelijk. 

Het zal nu nog duidelijker zijn waarom zovele overheidsinstanties be
moeienis hebben met het maatschappelijk werk. Dit strekt zich uit van 
de reclassering tot aan het scheppen en uitbreiden van de werkgelegen
heid, van het bouwen en inrichten van buurthuizen en clubgebouwen tot 
de woningbouw, van de revalidatie tot de bejaardenzorg, van de gezins
zorg tot de zorg voor de volksgezondheid in het algemeen, van het werk 
onder de losgeslagen jeugd tot allerlei soorten van onderwijs 2). 

Natuurlijk is het niet geoorloofd al deze activiteiten zo maar maat~ 
schappelijk werk te noemen. Conflicten met deskundigen, die zich met 
begripsvorming, doelstelling, afbakening van taken enz., bezighouden, zou., 
den direct (en terecht) optreden. Bovendien is het principieel geheel ver
keerd de menselijke noden en spanningen uitsluitend in het vlak van 
de maatschappelijke relaties te projecteren om ze alleen daar te behan., 
delen. De mens is méér dan maatschappelijk wezen en de opheffing van 
maatschappelijke nood, het herstel van een breuk of het leggen van nieuwe 
inspirerende relaties kan, hoe belangrijk ook op zichzelf, nooit algehele 
genezing betekenen. Bij de gesignaleerde activiteiten zijn echter zovele 
verwantschappen en overgangen, dat we voortdurend het "maatschappelijk 
aspect" waarnemen, niet alleen wanneer acute nood blijkt, maar overal 
daar waar het streven er op is gericht de mens zo te vormen, dat hij 
zijn plaats in de samenleving krijgt. Dat zijn socialiteit slechts één aspect 
is van zijn "zijn", dat hij in zijn relatie tot God nooit in de maatschappe
lijke verbanden kan op- of, als men wil, ondergaan, ,doch er wèl op kan 

2) Wellicht is het nuttig hier de indeling te noemen, die de (pragmatisch ingestelde) 
Amerikanen geven: 

a. S ocial Case W ork: Individueel maatschappelijk werk, waarbij de moeilijkheden 
van één persoon of één gezin in het centrum staan; 

b. S ocial Group W ork: De groep wordt benut voor de ontplooiing van het indi
vidu; 

c. Social Action: Het bevorderen van sociaal-politieke maatregelen (sociale wet
geving bv.); 

d. Social Welfare Planning of Community Organization: De planning en even-
tueel ook uitvoering van maatregelen welke 

Ie. de programma's van instellingen beter op elkaar afstemmen; 
2e. in leemten voorzien; 
3e. nieuwe mogelijkheden bieden voor het beter functioneren van een gemeenschap 

(speeltuinen, clubhuizen enz.). 
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steunen, spreekt vanzelf. Maar aan de andere zijde is het even duidelijk, 
dat daar waar de nood zich manifesteert, de behandeling (tevens) gericht 
moet zijn op de "goede plaats", het "zich weer thuis voelen" in de "maat
schappelijke situatie" 3). De "handhaving van het individu in het milieu, 
in de groep, in de gemeenschap waarin hij leeft" 3), eist een stuk maat
schappelijk werk. Eenzijdigheid in de therapie is echter in alle richtingen 
verkeerd. Zeker wanneer zij welbewust gefundeerd wordt op een prin
cipieel onaanvaardbare mensbeschouwing. 

Zowel nu het z.g. algemeen maatschappelijk werk met veelal minder 
diepliggende problemen, die betrokken zijn op de mens en zijn situatie 
als geheel gezien (b.v. huisvesting van een "patient"), als het bijzonder 
maatschappelijk werk, dat te maken heeft met een bijzonder aspect van 
de enkele mens c.q. het gezin (of dat meer "groepsbepaald" is), en der
mate problematisch is dat daarom gespecialiseerde grote deskundigheid 
eisende methodieken worden gevraagd (medisch-opvoedkundige bureaus, 
adviesbureaus voor alcoholici, voor levens- en gezinsmoeilijkheden, reclas
sering, werk ten behoeve van niet-aangepaste gezinnen, werk onder b.v. 
plattelandsjeugd, die in een snel veranderend cultuurpatroon haar plaats 
en taak moet zoeken), kent deze spanningen tussen methode en doel, 
tussen techniek en visie. Het karakter en het ideaal van dit werk, dat 
zich altijd met mensen bezig houdt, wordt door de levensbeschouwing van 
de werker bepaald. Voor de christen betekent dit, dat hij bij deze arbeid 
met de problematiek van het aardse bestaan wordt geconfronteerd. Zijn 
werk weet hij daardoor steeds van betrekkelijke waarde, maar tegelijk 
met deze erkenning beseft hij de grote betekenis daarvan, omdat hij mede 
met behulp van de hem gegeven mogelijkheden het in nood verkerende 
schepsel de verantwoorde plaats in het grote geheel der schepping tracht 
(terug) te geven. Deze arbeid is gericht op de redding van de mens en 
in dit proces een moment. Daarom zou het verkeerd zijn hier tegen
stellingen of rangorden te construeren. Dit geldt trouwens voor elke arbeid, 
die de vorming van de mens tot doel heeft. 

Uit de opsomming van activiteiten, die of eigenlijk maatschappelijk 
werk zijn of daarmede verwantschap bezitten, blijkt reeds dat wij hier 
niet voor een nieuw verschijnsel staan. De omvang van het werk en de 
verscheidenheid daarvan, is echter de laatste jaren aanzienlijk groter 
geworden. Geen wonder. De krachten, die in de samenleving van heden 
werken of in het recente verleden hebben gewerkt, zowel opbouwende 
als destructieve, hebben zoveel spanningen veroorzaakt, dat geen enkel 
menselijk leven onberoerd is gebleven. Mede daardoor de vele kortslui
tingen, de talrijke breuken! Tegelijk zijn echter in de therapieën grote 
vorderingen gemaakt, is de kennis der verbanden toegenomen, het ge
zichtsveld verruimd, zijn in de "waardering" van de noden aanzienlijke 
veranderingen gekomen. Een machtige stroom van activiteiten richt zich 
thans, ná de ontdekking, op de behandeling. 

De overheid heeft hierbij zeer veel initiatief genomen en leiding ge
geven. Zij heeft door het beschikbaar stellen van aanzienlijke subsidies 
het kerkelijke en particuliere werk krachtig gesteund en in tal van ge-

3) Zie de definitie van de heer Boot. 
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vallen mogelijk gemaakt. Zonder deze steun en leiding zou een zeer 
belangrijk gedeelte van de taken, die ook het kerkelijke en particuliere 
initiatief als noodzakelijk erkent, zelfs geen begin hebben kunnen krijgen. 
Zonder deze hulp zouden noch de middelen noch de apparatuur ook maar 
bij benadering voldoende zijn om het werk te· kunnen aanvangen of voort
zetten. Laten wij dit in een tijd, die vol is met kritiek op toenemende 
overheidsbemoeienissen, die vervuld is van vrees voor een of andere 
"welvaartsstaat", en waarin waarschuwingen voor de groei naar een vol
komen gedirigeerde samenleving steeds veelvuldiger weerklinken, erken
nen. Zelfs wanneer als hoofdmotief voor de sociale wetgeving alléén maar 
het principe aanvaard wordt, dat de overheid geroepen is het zwakke 
te beschermen, dan volgt hieruit al dat zij niet slechts een taak heeft 
op het gebied van de aanvullende sociale zorg, maar eveneens op het 
terrein van de maatschappelijke zorg en het maatschappelijk werk. Er 
is te veel samenhang dan dat het ene terrein scherp van het andere zou 
kunnen worden gescheiden en onafhankelijk worden bewerkt. Wat de 
maatschappelijke zorg betreft, hoort daarbij de opmerking, dat geen enkele 
kerkelijke of particuliere organisatie, hoe zeer ook gedragen door het 
besef dat zij geroepen is te zorgen, de ganse - overigens reeds sterk 
ingekrompen - akker nog geheel zelfstandig bewerkt, en dat anderzijds tal
loze hulpbehoevenden geen enkele binding met enige organisatie hebben 
en daarom op de overheid zijn aangewezen. 

Misschien is het gewenst hier even te wijzen op de complementaire 
arbeidsvoorzieningen: een stuk aanvullende sociale zorg, waarin, om het 
zo eens uit te drukken, een belangrijk deel maatschappelijk werk is ver
tegenwoordigd. Duidelijk is dit bij de z.g. beschutte werkplaatsen, waarin 
"minder-validen" passende arbeid verrichten. In de meeste gevallen be
taalt de overheid (rijk 90 %, gemeente 10 ro) het volle loon; de (plaatse, 
lijke) overheid verschaft het kapitaal voor de bouwen inrichting of ga
randeert de daarmee verbonden lasten (rente en afschrijving). Heel vaak 
treft men hier de stichtingsvorm aan, wat wèl op een delegatie van ge
meentelijke taken neerkomt, doch geen verschuiving van de hoogste ver
antwoordelijkheid betekent. 

Belangrijk zijn ook die gevallen, waarin een complex van overheids
maatregelen zo diep in het leven van individuen of groepen ingrijpt, dat 
maatschappelijk werk, mede om zijn ten dele preventief karakter, een
voudig onmisbaar is. De reorganisatie en de daarmee samenhangende 
plannen in het zuid-westelijk deel van ons land na de ramp van 1 februari 
1953, kunnen als voorbeeld dienen, evenals de aanwijzing van verschil:
lende streken tot ontwikkelingsgebieden. Het is zeker te betreuren, dat 
een samenhang met zijn gevolgen voor de toekomst, als bovenaangeduid, 
niet bij de snelle groei onzer steden is ingezien resp. voo,rzien. Eert ge
ring percentage van voor de bouw van nieuwe wijken benodigde gelden 
zou voldoende zijn geweest om aan het vele werk dat in deze woning
complexen moet geschieden, een stevige basis te geven. Wat door gebrek 
aan inzicht en coördinatie hier is verzuimd, zal uiterst moeilijk zijn goed 
te maken. 

De waardering voor de activiteit van de overheid op het uitgestrekte 
terrein van het-maatschappelijk werk, moet echter meteen worden gevolgd 
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door de erkenning, dat zonder de zegenrijke arbeid van het kerkelijk en 
particulier initiatief een groot deel van de door die overheid aangeboden 
hulp haar doel niet zou hebben kunnen bereiken. Bovendien is de over
heid niet de gezagskring, die de noodzakelijkheid van maatschappelijk 
werk het eerst heeft ingezien. Zij steunde en steunt nog op de prediking 
der op het Evangelie berustende barmhartigheid door de kerk, die met 
de daaruit voortvloeiende liefdevolle, veel offers vragende arbeid van haar
zelf en de met haar verbonden christelijke inrichtingen van barmhartig
heid in de meest brede zin des woord is voorgegaan - mag ik zeggen 
- nog voorgaat. Naar de mens gesproken zijn tallozen voor ondergang 
behoed, is hun een plaats in het leven gegeven resp. hergeven. Zonder deze 
arbeid, zonder de offers van een zeer groot aantal medewerkers, die vrij
willig en belangeloo,s hun krachten en gaven in dienst van de naaste 
hebben gesteld en dit nog dagelijks doen, zou het voor de overheid zeer 
moeilijk, zo niet onmogelijk zijn geweest resp. nog zijn, belangrijke vor
deringen te maken. We denken aan de vele bestuurders van instellingen, 
aan commissies van advies voor sociale diensten, aan toezichthouders bij 
het reclasseringswerk en aan zovele anderen. Zelfs de opbouw van het 
moderne ambtelijke apparaat zou bijna onoverkomelijke moeilijkheden 
hebben ondervonden, wanneer men niet de beschikking had gekregen over 
mensen, die in het kerkelijke en particuliere werk geschoold of in milieus 
opgegroeid zijn, waarin de liefde tot de naaste het leven richting geeft. 
Het feit, dat velen van hen die thans een ambtelijke functie bekleden, in 
hun "vrije tijd". het kerkelijke en particuliere werk nog steeds diene.n, 
bewijst welke grote waarde zij daaraan blijven toekennen. 

En terecht! Want niet alleen zou het, zoals reeds is gezegd, "technisch" 
gezien niet wel mogelijk zijn zonder de hulp van "vrijwilligers" het maat
schappelijk werk uit te voeren, maar de overheid kan .noch mag in het 
algemeen principieel anders dan adviserend, stimulerend en coördinerend 
optreden, gelegenheid geven en bepaalde voorwaarden scheppen of stellen. 
De behandeling van de in .nood verkerende mens moet echter tenslotte, 
ook tegelijk met of na vereiste zakelijke en specialistische hulp, tegelijk 
met of na technische verbeteringen in de situatie, in handen zijn van 
diegenen, die niet alleen over de noodzakelijke deskundigheid beschikken, 
maar vooral vanuit hun levensbeschouwing de hulpbehoevende mens het 
zuiverst kunnen benaderen. Wanneer één relatie verbroken is, is de ganse 
mens daarbij betrokken. Daarom kan de overheid bij het genezingsproces 
wel hulp bieden (en zal het zonder die hulp dikwijls, menselijk beschouwd, 
uiterst moeilijk zijn dit proces op gang te bre.ngen of te laten voortgaan), 
maar zij zal nooit als de "heelmeester" kunnen en mogen optreden. Bij 
de bestrijding van de onmaatschappelijkheid bijvoorbeeld, is de toe te 
wijzen woning en de omgeving van zeer grote betekenis, zijn speciaal ge
schoolde krachten onmisbaar, maar al deze hulp moet tenslotte ook hier 
gericht zijn op de gehele mens in ál zijn nood. Het zou verkeerd zijn 
de maatschappelijke nood van de geestelijke nood te scheiden, maar ilog 
meer: alléén het bestaan van de eerste te erkennen en dienovereenkomstig 
te handelen. Bij de christen gaat het om de relatie van de mens tot God, 
voor hem krijgen bij het maatschappelijk werk de treffende woorden van 
het eerste vers van psalm 137 bijzondere betekenis, maar bij het gelovig 
aanvaarden van de hierin vervatte vermaning beseft hij tegelijk, dat voor 
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het maken van een bouwwerk toch ook echte bouwers nodig zijn: des
kundigen, die in alle opzichten goed zijn toegerust. 

Het spreekt vanzelf, dat met deze enkele woorden de moeilijkheden niet 
zijn opgelost. 

De nauWe "historische" banden tussen tal van leidende figuren in het 
ambtelijk apparaat en hun medewerkers met het kerkelijk en particulier 
werk geven de mogelijkheid voor gezonde samenwerking met de overheid. 
Hier behoeft niet eerst een stuk leven uit een al te nauwe omstrengeling 
te worden vrijgemaakt om het gezond te kunnen laten groeien, maar van 
de aanvang af is getracht het maatschappelijk werk met inschakeling van 
het kerkelijke en particuliere initiatief, met erkenning van hun eigen 
roepingen en taken, zelfs van hun prioriteiten, op te bouwen. Natuurlijk 
bestaan ook hier spanningen en grensproblemen, is er gevaar voor pene
tratie en zijn er nog genoeg vraagstukken op te lossen. Ook is er werk, 
dat de overheid zelf in handen houdt en ook moet houden, al was het 
slechts omdat helaas velen geen enkele binding hebben (dit is stellig het 
geval .op het terrein van de maatschappelijke zorg), maar dit alles tast 
het beginsel van de samenwerking niet aan. 

Toch is het goed enkele vragen te stellen. 
Algemeen wordt thans in onze kringen overheidssubsidie in het maat

schappelijk werk aanvaard. De aanvragen voor subsidie in het salaris 
van de kerkelijke maatschappelijke werksters, nemen toe, de vereniging 
voor "gezinszorg" dient haar begroting in en vraagt op grond daarvan de 
"vastgestelde" bijdrage. Er bestaan subsidieregelingen, waarin het aandeel 
van het rijk, eventueel provincie en gemeente, zijn vastgelegd. De gemeen
telijke overheid regelt haar aandeel in verordeningen en de betrokken 
organisaties weten dus waar zij aan toe zijn. Als de raad der kerk zélf 
niet het verzoek .om subsidie doet of wil doen, dan is er altijd wel een 
orgaan, dat met zijn medewerking of medeweten in het leven is geroepen 
en dat deze taak overneemt. 

Nu is het merkwaardig, dat van overheidswege dikwijls van delegatie 
wordt gesproken. In het rapport van de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet komt dit woord enkele malen voor. Delegatie veronder
stelt echter bevoegdheden, die al dan niet overgedragen kunnen worden. 
Daarvan is op het terrein van de maatschappelijke zorg en het maat
schappelijk werk meestal geen sprake. Om elke gedachte aan een 
prioriteit van de overheid op dit gebied te bannen - al te gemakkelijk 
ontwikkelen zich dan verkeerde voorstellingen - is het beter met het 
woord delegatie voorzichtig om te gaan. De erkenning van de taak en 
de roeping van bijv. het kerkelijk initiatief op de genoemde terreinen 
mag allerminst betekenen dat het bij de uitvoering van zijn taak in de 
regel rechten en activiteiten door de overheid toegewezen krijgt. 

De overheid bepaalt bij de toekenning van subsidies voorwaarden, die 
h. i. de juiste besteding van de toegekende bedragen waarborgen. Dat 
is in het algemeen gesproken haar goed recht. Zij mag eisen stellen aan 
de deskundigheid van het apparaat, de administratie aan regelen binden 
en zich overtuigen of de gesubsidieerde instelling inderdaad het doel blijft 
nastreven, waarvoor steun wordt gevraagd. Een zekere preventieve en 
repressieve controle is met het geven van subsidie verbonden. 
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In vele gevallen wil echter de overheid thans verder gaan. Zij verlangt 
het grootste rendement van de beschikbaar gestelde gelden en meent dat 
te verkrijgen door samenwerking voor te schrijven van verschillende 
organisaties, die de uitvoering van bepaalde taken op maatschappelijk 
gebied beogen, maar daarbij op een eigen levensbeschouwing steunen en 
daardoor worden gevoed. Er moet dan een toporgaan komen: landelijk, 
provinciaal, soms plaatselijk. Aan het hoofd van dit toporgaan komt een 
directeur, verder zijn er uit de aard der zaak een aantal medewerkers. 
Het is bekend, dat bijv. het ministerie van Maatschappelijk Werk her
haaldelijk op de noodzakelijkheid van samenwerking wijst, zo in de 
memorie van toelichting op de pas ingediende begroting voor 1958. Nu is 
inderdaad coöperatie dikwijls zeer gewenst. De verschillende verenigingen 
voor gezinszorg bijvoorbeeld doen verstandig regelmatig contact met 
elkaar te hebben en het is niet wel in te zien, hoe de verenigingen, die zich 
met de bestrijding van de onmaatschappelijkheid bezighouden, zonder 
nauwe samenwerking haar doel zouden kunnen bereiken. Wij zouden 
zelfs durven zeggen dat dikwijls juist mede dank zij een verkregen contact 
het initiatief in handen van "particulieren" kan blijven. 

Het is echter principieel onjuist wanneer de overheid het karakter 
van die samenwerking geheel bepaalt. Hoe meer de activiteit gericht is 
op de nood van de enkele mens, hoe meer die nood in relatie staat tot de 
totale situatie waarin die mens verkeert, des te sterker zullen de be
denkingen tegen al te stringente voorschriften ten aanzien van de werk
wijze zijn. Voor organisaties, die Gods Woord als grondslag hebben, 
kunnen hier onoverkomelijke bezwaren rijzen. Over de moeilijkheden bin
nen de voorgeschreven toporganen : moeilijkheden bij benoemingen en bij 
afbakening van taken, zwijgen we maar. 

Deze, hier slechts zeer beknopt aangeduide bezwaren gelden niet alleen 
voor het subsidiebeleid op het terrein van het maatschappelijk werk. De 
enorme veranderingen, die zich tengevolge van allerlei oorzaken binnen 
de samenleving voltrekken, wekken het verlangen naar een "community
organization" op grote schaal. Dorpswerk, wijkwerk, buurtwerk zijn be
grippen, waarmee wij vertrouwd raken. Op al deze terreinen doen zich 
de problemen rondom subsidie en samenwerking voor. Men bestudere 
slechts de brochure van prof. Van Riessen, die op een aantal van deze 
vraagstukken ingaat en waarover het laatste woord nog niet is gezegd. 
Wij worden plotseling met een aantal vragen geconfronteerd, die men 
in onze kring tot voor betrekkelijk korte tijd eenvoudig (en meestal nega
tief) dacht te kunnen beantwoorden, maar die zich thans opnieuw en 
in veel gecompliceerder vorm opdringen. De discussie is in volle gang 
en dat is op zichzelf winst. Uitdrukkelijk moet hierbij worden opgemerkt, 
dat (en dit geldt zeker op het terrein van het maatschappelijk werk) wij 
de huidige ontwikkeling niet eenzijdig mogen zien als een beweging in 
de richting van een almachtige staat. 

Wèl zijn er centraliserende tendenties in de verhouding tussen lagere 
en rijksoverheid, tussen locale en landelijke bestuurderen en bestuurs
organen op velerlei gebied, wel zijn er verschuivingen in de rechtsverhou
ding tussen burgers en overheid, die soms gekwalificeerd werden als een 
zich in dirigistische richting bewegen van economisch en sociaal beleid; 
natuurlijk is er op grond van dit alles een zeer verklaarbare vrees voor 
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een steeds groeiende staatsalmacht, welke vrees soms maar al te zeer 
de waardering van de steun welke aan het maatschappelijk werk wordt 
gegeven, beïnvloedt. 

Daartegenover - en hierop zij met nadruk gewezen - dient echter 
erkend dat in ons land de overheid zich principieel bescheiden ten opzichte 
van het kerkelijk en particulier maatschappelijk werk verhoudt en heeft 
verhouden, al klinken er stemmen, die ook hier de nadruk op haar roeping 
leggen. Dit maatschappelijk werk bleef vrij en onafhankelijk, al onderkende 
de overheid subsidiair, dus bij het ontbreken van kerkelijke of particuliere 
activiteit, een eigen taak. Een taak, welke in omvang groeide naarmate 
helaas een groter deel van ons volk van de kerk vervreemdde. Dank zij 
mannen als vooral Groen van Prinsterer en later Heemskerk is dit grote 
goed van vrijheid en onafhankelijkheid verworven en in de armenwetten 
verankerd. Dank zij vooral ook de prediking, die de barmhartigheid, de 
dienst der liefde, als een opdracht van Christus krachtig verkondigde. 

Het wezenskenmerk van het maatschappelijk werk is vergemeenschappe
lijkte caritas te zijn: de caritas, aanvankelijk uitsluitend persoonlijke ver
antwoordelijkheid, door de christen in gehoorzaamheid aan Gods geboden 
aanvaard, wordt in het maatschappelijk werk door de kerk, een gemeente, 
een groep van mensen, een "gemeenschap" dus, in een daarvoor gestichte 
organisatie belichaamd en doelmatiger nu in dienst gesteld van mensen
in-nood. De "gemeenschap" heeft hier niets gemeen met een structuurloos; 
centraal beheerst collectief, dat velen, ook onder ons, als onontkoombaar 
resultaat van de tegenwoordige ontwikkeling vrezen. Niet de hulp en de 
belangstelling, die thans wordt ondervonden, maar de stormachtige ont
wikkeling der 1ge ,eeuw, met haar zgn. burgerlijke vrijheidsidealen, heeft 
het karakter der caritas, dat mede dank zij Calvijn zo zuiver werd gezien, 
aangetast. 

Wat de tegenwoordige ontwikkeling kenmerkt, is dat de tussen-mense
lijke problemen intensief en realistischer worden benaderd. Daarom is 
ook het maatschappelijk werk van de kerk óf door de kerk geïnspireerd 
en in bijzondere instellingen belichaamd (gezinszorg, bureaus voor gezins
moeilijkheden bijv.) thans zoals gezegd vergemeenschappelijkt. Het gevolg 
is, dat de betrekkingen met de overheid veel sterker zijn geworden, nood
zakelijkerwijs ook sterker moesten worden. Niet, uit de aard der zaak 
waar het gaat om het intrinsieke van de taak, d.w.z. voor zover deze taak 
caritas is, of om het anders te zeggen: voor zover deze taak gericht is 
op de bijzondere nood in haar relatie tot de gehele mens en daardoor op 
de relatie van de mens tot God. Maar wèl waar het de ruimtelijke, kwan
titatieve, misschien ook organisatorische aspecten ervan betreft. Aspecten, 
die niet geheel te scheiden zijn van het totaal en dus ook niet van de 
ándere aspecten, maar welke toch dikwijls een meer zakelijke behandeling 
vragen en het contact met de overheid noodzakelijk maken. Wil het 
apparaat deze aspecten goed kunnen behandelen, het gesprek met de over
heid op deskundig niveau kunnen voeren, dan moet het uitnemend ge
outilleerd zijn en over goed geschoolde medewerkers beschikken. Zonder 
behoorlijke subsidies zal aan deze voorwaarden moeilijk kunnen worden 
voldaan. (Onnodig te zeggen dat voor het uitoefenen van het intrinsieke 
deel van de taak deskundigheid eveneens eis is.) 

Het zijn juist deze ruimtelijke, kwantitatieve en organisatorische aspec-
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ten, die samenwerking, althans beraad van het maatschappelijk werk onder
ling (dus van verschillende organisaties die zich met een bepaalde taak 
bezighouden) wenselijk, soms zelfs noodzakelijk maken. Eveneens de 
samenwerking met de overheid. 

In een periode toen praktisch alleen de maatschappelijke zorg werd 
beoefend, heeft die overheid in de vorm van de Armenraad een eerste doch 
vergeefs gebleken poging gedaan dit doel te bereiken. Thans zijn er de 
provinciale opbouworganen, centra van beraad van overheid en particulier 
initiatief (organen, waarover heel wat zou zijn te zeggen I), straks zal, 
naar het ontwerp van de Wet voor de maatschappelijke zorg een lande
lijke Sociale Raad de regering bij haar wetgevende arbeid bijstaan en 
adviseren. In dit lichaam wordt op het hoogste niveau het beraad van 
overheid en kerk en andere instituten mogelijk gemaakt. 

Het vraagstuk van de verhouding van overheid en maatschappelijk werk 
moet nu juist vanuit de kortaangeduide ontwikkeling van dit werk worden 
benaderd. Het is niet de overheid, die uit machtsbegeerte dit werk tot zich 
trekt en met subsidies lokt om haar invloed uit te breiden, maar het heeft 
door zijn groei, die door tal van factoren is gestimuleerd, de overheid 
bij haar werk, dat zich eveneens ontwikkelde, ontmoet. Dat bij deze ont
moeting spanningen optreden is verklaarbaar. Dat ook hier naar taak en 
grenzen van de overheid wordt gevraagd, spreekt vanzelf. Vandaar dat 
dit probleem, getuige de recente literatuur (dr. Berghuis, prof. mr. A. M. 
Donner e. a.) grote aandacht heeft. 

Onbevredigend is tenslotte de toestand, dat aan het subsidiebeleid een 
voldoende wettelijke basis ontbreekt. Terecht wordt over het regeren per 
subsidie geklaagd. Een complex van regelen en afspraken beheerst dit 
gebied. Er zijn, om het eens zo te zeggen, een groot aantal kortlopende 
verplichtingen, die op consolidatie wachten. Niet alleen in het belang van 
de gesubsidieerde instellingen, maar bovenal omdat bij het vaststellen van 
wettelijke regelingen de principiële kwesties aan de orde komen. Het 
Instituut voor Bestuurswetenschappen heeft zich onlangs (19 en 20 sep
tember 1957) met deze vraagstukken beziggehouden, in het bijzonder 
worde verwezen naar de uiteenzetting van de heer Verstegen, directeur 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4). Men zal goed doen de 
te verwachten volledige publikatie van de gehouden redevoeringen straks 
grondig te bestuderen. 

Bij de thans gevolgde methode :bestaat het gevaar, dat te eenzijdig naar 
de meest efficiënte besteding der toegekende gelden wordt gezien. De 
samenwerking wordt inplaats van principieel alleen pragmatisch beoordeeld. 
Niemand zal willen ontkennen dat cOördinatie gewenst is, maar zij kan 
pas dán tot stand komen, eventueel legislatief worden vastgelegd, wanneer 
het beraad op het hoogste niveau, bijv. in een toekomstige landelijke 
Sociale Raad, over vorm en inhoud principieel overeenstemming heeft 
verkregen. 

Hierboven werd reeds gewezen op de snelle, ja stormachtige ontwikke
ling van onze maatschappij, die zowel in kwantitatief als in kwalitatief 
opzicht enorme veranderingen met zich meebrengt, veranderingen, waar
aan én destructieve én positief-vormende krachten ten grondslag liggen. 

4) Verslag in de N.R.G. van 21 sept. 1957. 
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In deze wereld is het maatschappelijke werk tot een onmisbare functie 
geworden, maar het staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling en is 
onderhevig aan sterke repercussies. 

Op dit terrein ligt een taak, een opdracht voor de Anti-Revolutionaire 
Partij. Wij hebben, in het licht van het Evangelie, de roeping hier mede 
leiding aan de groei te geven, wij dienen mede de vorm en gestalte van 
dit werk naar de toekomst toe te bepalen. De bezinning hierop is een taak 
van niet te onderschatten omvang en betekenis. Het is de historische roe
ping, van ons, die zich voorwerp weten van Gods zoekende liefde, die 
de mens doorwoont en naar de naaste uitgaat, onze stem te laten horen 
en ons licht te laten schijnen. 

* 
DE ROL VAN DE OVERHEID BIJ DE ONTWIKKELING 

V AN HET MAATSCHAPPELIJK WERK I) 

DOOR 

DR. P. J. PLATTEEL 

Op velerlei wijze speelt de overheid haar rol bij de ontwikkeling van 
het maatschappelijk werk. 

Tegenwoordig is wel het meest bekend haar optreden als geldgeefster. 
Om het overheidsoptreden staatkundig te kunnen beoordelen en te 

komen tot het aanleggen van principiële maatstaven, is het vanwege de 
actualiteit en de aantrekkingskracht, welke van de overheid als geld
geefster uitgaat, nuttig om een breed terrein eens van dit beperkte punt 
uit te overzien. 

Het is overigens een punt, van waar af vrijwel een ieder, die zich op 
het terrein van het maatschappelijk werk begeeft, vertrekt. 

De betekenis van een bestuurder van een instelling voor maatschap
pelijk werk is tegenwoordig meer gelegen in diens kennis der subsidie
bepalingen en goede relaties op kamer nummer zoveel van gemeente
huis en departement, dan in de zwaarte van zijn persoonlijke beurs of 
de offervaardigheid in zijn kring. 

Het ministerie van Maatschappelijk Werk wordt ook wel het subsidie
departement genoemd. 

Dat in de huidige tijd voor de behartiging van het algemeen belang de 
overheid tot taak heeft om op het terrein van het maatschappelijk werk 
coördinerend, stimulerend en subsidiërend op te treden, is een stelling, 
die diep verankerd is en geen bestrijding ontmoet. In de stormachtige 
ontwikkeling der laatste jaren is het algemeen aanvaarde zwaartepunt bij 
de uitoefening van deze driedelige taak op de, tevens tot middel geworden, 
subsidiëring gelegd. 

De verankering van de taak en de praktijk van het middel dienen echter 

1) Dit artikel bevat de hoofdzaken van een door de schrijver uitgesproken rede voor 
de jaarvergadering van het Verband van Verenigingen van Antirevolutionaire Gemeente
en Provinciebestuurders, gehouden op 15 november 1957. 
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nader onderzocht te worden om tot een goede principiële en praktische 
constructie te komen voor een staatkundig beleid. 

Het bijbelse "weest barmhartig" gaat uit tot iedereen en tot elk levens
verband. 

Zo oefent ook de overheid barmhartigheid, maar ter onderscheiding van 
bijvoorbeeld de kerk, moeten we de barmhartigheidsoefening der overheid 
zien als een rechtsfunctie ; van de kerk is zij een geloofsfunctie. Met andere 
woorden, de barmhartigheid krijgt vorm overeenkomstig de aard en de 
structuur van het verband, waarvan zij uitgaat. 

Schieten de individuen, de gezinnen, de bedrijven, de kerken, de ver
enigingen, te kort, dan treedt de overheid op, waarmede niet gezegd is, 
dat de overheid secundair is. De overheid heeft een eigen, positieve taak. 
Immers, de overheid is een schild voor de zwakken. Deze taak is voor het 
heden en in haar beperking binnen het verband van dit artikel: het uit
oefenen van maatschappelijk werk. 

Zij oefent echter ook deze taak uit in de sfeer van de rechtsbedeling; 
haar daden zijn juridisch gekwalificeerd, d. w. z. zij treedt op als er 
onrecht geschiedt i. c. onvoldoende barmhartigheid wordt betoond. 

Verstonden alle personen en kringen der samenleving hun taak, dan 
bleef er theoretisch voor de overheid niets te doen over. 

Praktisch ligt het anders, omdat niet allerwege de wil en de mogelijk
heid gevonden worden zodanig de zwakken te beschermen, dat er steeds 
recht geschiedt. 

Uit de bijbelse fundering kan de praktische toepassing van dit rechts
beginsel niet worden afgeleid. De toepassing wisselt naar plaats en tijd 
met de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn van het volk; de bijbelse 
werken der barmhartigheid hebben in de loop der eeuwen een geheel uit
eenlopende ontwikkeling gehad. 

Uit het "eert uw vader en uw moeder" valt -in concreto niets af te 
leiden omtrent de inrichting van een tehuis voor bejaarden. Wij zullen 
onze bejaarden met eerbied en zorg omringen en wat men daar vijftig 
jaar geleden onder verstond, wordt nu niet meer acceptabel geacht. 

Maatschappelijk werk als barmhartigheidsbeoefening wordt dus door 
iedere kring naar de aard van de structuur van die kring uitgeoefend. Er 
zijn dan grensgebieden, waarbij gewaakt moet worden, dat men niet op 
elkaars terrein komt. Ter voorkoming van conflicten moet naar duidelijke 
afbakening en samenwerking gestreefd worden. Ook hier kan een taak 
'Voor de overheid liggen in de beveordering van de vrede in de samen
leving. 

In het bijzonder de overheid is grote voorzichtigheid geboden, dat zij 
zich niet op anderer terrein, bijvoorbeeld dat der kerken, begeeft en zij 
zal er steeds op bedacht moeten zijn tot een goede samenwerking te 
geraken. 

Men is zich overigens in de achterliggende jaren meer en meer bewust 
geworden, dat de overheid staak zich niet tot passieve middelen, als uit
keringen in geld of goederen, mag beperken, maar zich ook op actieve 
wijze moet uiten in de bescherming van het volksbestand, het leven van de 
enkeling daaronder begrepen. 

Er zijn bijbelse normen, waaraan in directe zin de overheid haar maat-
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staven voor handelen kan ontlenen. Het "gij zult niet doden" en "gij zult 
niet stelen" laten geen twijfel over het gebruik der zwaardmacht van de 
overheid. Maar hoever haar barmhartigheidsbetoon in de rechtssfeer zich 
uitstrekt is veel moeilijker te bepalen. Daar is een maatstaf, een thermo
meter, voor nodig om de warmtegraad van het barmhartigheidsgevoel (het 
evenbedoelde rechtsbewustzijn) te kunnen meten. 

Uitgaande van deze principiële verankering, die tevens een begrenzing 
inhoudt van de overheidstaak, moet een bij de huidige situatie passend 
staatkundig oordeel gevormd worden over het beleid. 

Beschouwen we daarom vervolgens de werking van het middel der 
subsidiëring. 

Welke situatie is er thans door de subsidiemogelijkheden ontstaan bij 
het maatschappelijk werk? 

We leven onder een bestel van subsidieverlening bij ministeriële be
schikking. Deze beschikkingen hebben veelal een verordenende kracht. Ook 
naar hun vorm lijken zij soms wel verordeningen. Zij steunen echter 
niet op een bij de wet gedelegeerde bevoegdheid. 

Geconstateerd mag worden, dat onder dit bestel een grote ontwikkeling 
van het maatschappelijk werk heeft plaats gehad. 

Nieuwe instellingen en organisaties zijn uit de grond verrezen, nieuwe 
vormen en methodieken van maatschappelijk werk zijn naar voren ge
komen. Er is een geheel nieuwe structuur geschapen in de opbouw van 
het maatschappelijk werk. 

Waren er vóór de oorlog veelal functionele instellingen, dus instellingen, 
die hun taak vonden in de behartiging van een specifieke nood, na de 
oorlog vindt veelal integrale samenbundeling van verschillende vormen 
van maatschappelijk werk plaats. 

De samenbundeling heeft naar levensbeschouwing plaats in samen
werkingsorganen, welke organen weer centraal in een landelijke top uit
komen. Deze toporganen vormen op hun beurt tezamen de Nationale 
Raad voor Maatschappelijk Werk. 

Los daarvan vinden samengebundelde functionele organen weer een 
eigen uitloop in landelijke federaties of raden, die we eveneens in de 
Nationale Raad aantreffen. 

Deze vertegenwoordiging der toppen van het particulier en kerkelijk 
initiatief is de gesprekspartner van de overheid, vertegenwoordigd door 
het ministerie van Maatschappelijk Werk. 

De Nationale Raad zou echter zonder overheidssubsidie haar kantoor 
moeten sluiten en de belangrijkste vertegenwoordigers er in zouden hun 
overleg niet kunnen voeren en hun adviezen niet kunnen geven als hun 
salarissen, of die van hun adviseurs, niet per overheidssubsidie aan de 
organen welke zij vertegenwoordigen, waren veilig gesteld. 

Een zo beknopte weergave van de situatie (een nauwkeurige beschrij
ving, de instellingen met name vermeldend, zou vele pagina's vragen) 
maakt de indruk van depreciërend te zijn bedoeld. We mogen echter de 
ogen niet sluiten voor de grote betekenis van het hier geschetste bouw
werk, voor de ontwikkeling van het maatschappelijk werk en het daarin 
brengen van het onontbeerlijke deskundige element. 

Echter moeten we ons met deze situatie voor ogen wel afvragen, of 
het niet zo is, dat er nog slechts gesproken mag worden van een quasi-



DE ROL VAN DE OVERHEID BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET MAATSCH. WERK 311 

particulier initiatief, dat steunt, in een door de overheid voorgeschreven 
vorm, op het werk van beroepskrachten, van overheidswege bezoldigd. 

Zonder overheidssteun wordt geen tak van dit werk meer door kerkelijk 
of particulier initiatief verricht. 

De sommen, welke nodig zijn voor gebouwen en personeel om op 
verantwoorde wijze zorg en hulp te verlenen, kunnen niet meer bijeen 
gebracht worden en nieuwe taken "komen niet meer van de grond", zoals 
dat heet, zonder de hefschroef der subsidie. 

Het begrip subsidie, naar zijn eigenlijke betekenis bijstand of aan
vulling, is van inhoud veranderd tot fundament, waarop het gebouw van 
het maatschappelijk werk rust en waarmede het staat of valt. 

Kerk en particulier hebben zich - begrijpelijkerwijze - gaarne laten 
stimuleren per subsidie en daarbij werden zij tevens gecoördineerd, want 
door deze veranderde betekenis der subsidie had de overheid tevens ge
legenheid om de omvang, de organisatie en het niveau van de te ver
lenen zorg te bepalen door haar subsidievoorwaarden. 

Het maatschappelijk werk, het laatste bolwerk van particuliere activi
teit op het terrein van dienstbetoon aan de naaste, van beoefening der 
barmhartigheid, dreigt daardoor totaal geïnstitutionaliseerd en verzakelijkt 
te worden. In deze vorm gaat het tot het economisch dienstensysteem 
behoren. En uit hoofde van zijn financiële fundament vindt verstatelijking 
plaats. 

Leggen we nu deze schets der werking van het subsidiemiddel op de 
in het begin getekende principiële basering der overheidstaak, dan is het 
nog niet mogelijk zonder meer een oordeel te vellen. 

De verbindende tekst tussen deze twee platen of\tbreekt alsnog, met 
andere woorden, de verbinding tussen principe en 'praktijk moet eerst 
gelegd worden. 

Principes zijn geen aan tijd en plaats gebonden grootheden, maar hun 
toepassingsmogelijkheden dienen in het licht der maatschappelijke werke
lijkheid te worden bezien. 

Wat vraagt deze werkelijkheid van het maatschappelijk werk? 
We kunnen niet beter' doen, dan enige zinsneden uit een redevoering 

van de minister van Maatschappelijk Werk hieromtrent weer te geven 2). 
"Het is de grote opgave van onze tijd een samenleving op te bouwen, 

waarin de mens zich geborgen kan voelen en "thuis", maar waarin hij 
ook de kans krijgt zichzelf te zijn, "mens" in de diepste zin van het woord 
met eigen verantwoordelijkheid, eigen denkleven, kortom waarin hij "per
soon" kan zijn. 

De medemens moet worden gebracht tot een begrijpen van de ander, 
tot het bevorderen van menselijke contacten in de sfeer van vertrouwen 
over en weer, tot het aanmoedigen van het verantwoordelijkheidsbesef 
en het persoo.nlijk initiatief. 

- Men begaat een vergissing, als men denkt, dat speciaal het maat .. 
schappelijk werk het instituut in de samenleving is, hetwelk deze mense~ 
lijke sfeer in het samenleven moet tot stand brengen. Hier ligt een eerste 
taak voor de kerken en de andere geestelijke krachten in ons volksleven. 

2) Gehouden voor het Contact centrum op Voorlichtingsgebied te Nijmegen op 22 
mei 1957. 
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Elke. burger in de samenleving draagt hiervoor in feite ook een eigen 
verantwoordelij kheid." 

"Het maatschappelijk werk constateert slechts, dat vele sociale moeilijk
heden en noden van deze tijd een gevolg zijn van het ontbreken van 
gezonde tussenmenselijke verhoudingen en van het dikwijls te veel ver
zwakte persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef en de persoonlijke keuze. 
Om deze reden wil het maatschappelijk werk een bijdrage leveren en mede 
helpen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor de ontmoeting van de 
medemens in de verschillende samenlevingsverbanden en voor de op
voering van het persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef." 

Met deze uiteenzetting omtrent de taak van het maatschappelijk werk 
kunnen we van harte instemmen. Het is evenwel de vergissing waarvan 
in dit citaat wordt gewaagd, die in de maatschappelijke werkzaamheid 
zo'n grote rol speelt. "De vereniging, de stichting en het bureau zullen 
niet alleen hun taak moeten zien als hulpverlening aan een bepaalde 
categorie of groep, maar tevens hun activiteit als een functie in de samen
leving. Het maatschappelijk werk is een sociale activiteit van en voor 
de samenleving en derhalve ook door de leden dier samenleving uit te 
voeren" 3). 

De institutionalisering levert dit gevaar op, dat de hulp niet meer 
voortkomt uit de samenleving, hetgeen een ondermijning van het per
soonlijk verantwoordelijksheidsbesef betekent en duidt op het geringer 
worden van de betekenis der levensverbanden, buiten dat der overheid, 
bij de uitoefening der barmhartigheid. Als functie in de samenleving geeft 
het maatschappelijk werk nog maar geringe gelegenheid tot het ver
werkelijken van de persoonlijke verantwoordelijkheid en van de zedelijke 
beginselen, als naastenliefde en humaniteit. 

Al valt dit te betreuren, zo dienen we, alvorens de rol der overheid 
bij deze ontwikkelingen te kunnen beoordelen, nog te bedenken, dat in 
verband met de maatschappelijke gang van zaken verschillende terreinen 
niet meer geëigend zijn om de persoonlijke verantwoordelijkheid jegens 
de naaste in volheid tot uitdrukking te brengen. 

Het betrachten der herbergzaamheid bijvoorbeeld is één van de bijbelse 
werken van barmhartigheid, maar de uiterst beperkte uitoefening van deze 
principiële plicht moet gezien worden in het licht van de maatschappelijke 
werkelijkheid. Deze is: dat er een vercommercialiseerd hotelwezen be
staat, waartegen niemand onzer zal gaan stormlopen om ruimte te krijgen 
teneinde een bijbelse opdracht te vervullen en het persoonlijk verant
woordelijksheidsbesef wakker te roepen. 

Hoewel wij collectivisme niet in ons vaandel schrijven en principieel 
afwijzen, laat de huidige structuur van de maatschappij als maatregelen 
ter voorkoming en verzachting van financiële noden, geen andere dan de 
collectieve voorzieningen toe, waarmee de overheid diep ingrijpt in de 
sociale verhoudingen. De ellende van een economische crisis, de ge
volgen van het loslaten van Indonesië en de weerslag van wereldgebeurte
nissen (Hongarije) zijn niet particulier meer te overzien en op te vangen. 

Daarom ligt er tussen principe en praktijk de vraag ter beantwoording: 
is de weg der ontwikkeling van het maatsclwppelijk werk in verband 

3) Dr. P. J. Platteel in Nederlandse Gedachten, 12e jrg. no. 42. 
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met de maatschappelijke structuur reeds dusdanig ingeslepen, dat geen 
wijziging van het beleid meer mogelijk is, zodat wij er vrede mee mogen 
hebben! 

Voor een beginselpartij als de antirevolutionaire een belangrijke vraag, 
die een duidelijk en gemotiveerd antwoord verlangt. 

Of iets mogelijk is wordt in belangrijke mate bepaald door het inzicht 
omtrent de noodzaak. Voorzover deze noodzaak uit hetgeen omtrent de 
functie van het maatschappelijk werk werd opgemerkt .nog niet dwingend 
genoeg naar voren kwam, wijzen we nog op het gevaar, dat bij de huidige 
ontwikkeling dreigt, hoe het quasi-particulier initiatief voor het echte 
wordt genomen. 

De particulieren zijn dan die kleine groep van geïnteresseerden, die we 
in tal van besturen tegenkomen en die steeds maar weer (afgevaardigd 
door hun bestuur) met elkaar een bestuur vormen en elkaar beurtelings 
als voorzitter, secretaris of penningmeester in andere raden, commissies 
en besturen ontmoeten. Ook de vereniging zonder leden met alleen ~en 
bestuur, of de stichting, waarvan de bestuurders een kapitaal van f SO.
beheren, is een gewoon verschijnsel. Er wordt dan wel een zeer belang
rijke taak uitgeoefend, waarvoor we alle eerbied hebben, doch door parti
culieren, die in feite medewerkers zijn van de overheid, in plaats van 
vooruitgeschoven vertegenwoordigers van hun achterban in de samen
leving. Aan hun bewogenheid en deskundigheid hebben de burgers geen 
deel. Zo sterft de persoonlijke verantwoordelijkheid in de samenleving, 
omdat op de bewogenheid des harten geen of nog maar een zwak beroep 
behoeft te worden gedaan. Immers, via het belastingbiljet is aan alles 
voldaan. 

Is deze toestand volledig ingetreden, dan heeft de overheid ook geen 
maatstaf meer voor het bepalen van de onderwerpen en de mate van haar 
zorg. De thermometer, nodig om de warmtegraad van het barmhartig
heidsgevoei te meten, legt zij in feite bij zichzelf aan. De zegswijze "wiens 
brood men eet, diens woord men spreekt" gaat nog steeds op en waar 
het zo ingekapselde kerkelijk en particulier initiatief zich aan deze wijs
heid ontworstelen ontstaat de onmogelijke figuur, dat door de overheid 
in het leven gehouden organisaties zich met eisen en verlangens tegen de 
broodheer keren, een tendentie, die we alom bespeuren. 

Het is daarom een levensbelang voor staat en maatschappij, dat de 
vaste verstrengeling van overheid en kerkelijk en particulier initiatief 
losser wordt gemaakt en dat dit initiatief zich hervindt door het steunen 
op eigen achterban, om vanuit die reële positie de trompet te steken. 

Bij het beantwoorden der cursief gedrukte vraag staat dus de prin
cipiële noodzaak tot wijziging van het beleid voorop en bij een principiële 
stellingname behoort een duidelijke aan de stelling ontleende mogelijkheid 
tot realisatie aangegeven te worden. Het is de malaise van het politieke 

. leven dezer dagen, dat, mede door de gecompliceerde vraagstukken, de 
praktische betekenis van de beginseltegenstelling met andere partijen niet 
meer spreekt, één van de redenen, waardoor de werfkracht en invloed van 
de Anti-Revolutionaire Partij tanende is. 

Uit de zo even aangehaalde rede van de minister van Maatschappelijk 
Werk citeren we nog: "Het subsidiëren is een daad van bewust en doel-
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gericht bestuursbeleid. Door middel van het subsidiëren behoort de over
heid een richtinggevende functie uit te oefenen." 

Indien dit het uitgangspunt der regering is, dan dient er op te worden 
aangedrongen, dat aan het regiem van subsidiëring per ministeriële be
schikking een einde komt. 

Hoewel het niet steeds mogelijk is bij het experimenterenderwijs ter 
hand nemen van een taak grondslagen en structuur dusdanig aan te 
geven, dat zij zich lenen voor wettelijke vastlegging, dient zulks toch wel 
zo snel mogelijk te geschieden. 

De behandeling per jaarlijkse begroting van het subsidiebeleid is slechts 
van incidentele aard en kan inzicht verschaffen in hetgeen de regering 
voor ogen staat, terwijl de regering op haar beurt enige peiling kan ver
richten van de gevoelens der volksvertegenwoordiging, doch voor prin
cipiële richtinggevende arbeid voor de vaststelling van het staatkundig 
beleid leent zich voor onderwerpen als dit, die dieper in het volksleven 
ingrijpen, dan oppervlakkig zou worden vermoed, slechts de wetgeving. 

Klaarblijkelijk wordt dit bij de regering ingezien, hetgeen mag worden 
opgemaakt uit het feit, dat de minister van Maatschappelijk Werk een 
Commissie Subsidiëring Maatschappelijk Werk heeft ingesteld, welke 
zich thans beraadt op een toekomstige wettelijke regeling. 

Deze deskundigen-commissie krijgt een aantal netelige, juridische en 
technische vraagstukken te behandelen op het terrein van het maatschappe
lijk werk, waar de materie nog zo moeilijk grijpbaar is. 

Een praktijk van enige jaren stimuleren en coördineren door subsidie, 
heeft bij deskundigen en belanghebbenden tal van vragen doen rijzen, 
welke om beantwoording vragen. 

Alleen al de beschouwing over de prealabele vraag, of subsidiëring 
een onderwerp voor een aparte wettelijke regeling is, of dat het een 
onderdeel van de huidige of nieuwe Armenwet dient te zijn, kan vele 
bladzijden beslaan. 

Ook in de methode van subsidieverlening is een belangrijk beleidspunt 
gelegen, van invloed op de ontplooiingsmogelijkheden van te subsidiëren 
instellingen. 

Is het nadelig saldo bepalend, of dient er gesubsidieerd te worden naar 
werkprestaties en in welke werkeenheden worden deze uitgedrukt? Welke 
zijn de maatstaven voor de deskundigheid, waarmede moet worden ge
werkt, opdat de overheid zekerheid hebbe, dat voor de beschikbaar ge
stelde gelden verantwoord werk wordt geleverd? 

Ook de financiële verhouding der subsidiërende overheidsinstanties, rijk, 
provincie en gemeente, levert een nimmer eindigende mogelijkheid tot 
een partijtje touwtrekken. 

De gedachtenwisselingen, in de loop der jaren gevoerd tussen ver
tegenwoordigers der drie genoemde overheidsinstanties, hebben ons al 
heel wat getrainde touwtrekkers opgeleverd. 

Maar eens - laten we hopen zeer spoedig - wordt het oordeel van 
het Nederlandse volk gevraagd over een wetsontwerp, waarbij ook voor 
de Anti-Revolutionaire Partij het gevaar niet denkbeeldig is, dat de 
vele juridische en technische puzzles een rookgordijn vormen, waarachter 
de beginselen verscholen gaan. 

In een dergelijke wet zal de positieve taak van de overheid en haar 
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begrenzing bij de uitoefening daarvan duidelijk gesteld moeten worden. 
Uit de in deze verhandeling beschreven taak van de overheid staat het 

subsidiëren en coördineren vast. Het stimuleren ligt minder duidelijk. 
Het stimuleren hangt samen met de vaststelling der grenzen van de 
overheidstaak ; met de vraag in hoeverre zij vorm, inhoud en kwaliteit 
moet beïnvloeden. Met het middel der subsidiëring is - als reeds be
toogd - stimulerend opgetreden. 

Om de grenzen der overheidstaak in deze voor de praktijk te kunnen 
vaststellen, dienen we voor ogen te nemen, dat er thans op drieërlei 
wijze maatschappelijk werk wordt verricht. 

Ten eerste door het kerkelijk en particulier initiatief, al dan niet ge
subsidieerd, d. i. bijgestaan door de overheid. Ten tweede door de over
heid zelf. Ten derde door het quasi-kerkelijk en particulier initiatief, 
voorkomend ,in die gevallen, waar het van de overheid het financiële 
fundament ontvangt. Coördinatie leidt tot goede terreinafbakening en 
samenwerking der organen van kerkelijk en particulier initiatief onder
ling en van deze organen met die der overheid. 

De ontwikkeling is echter anders, want de wijze van werken, onder 
ten eerste en ten tweede genoemd, gaan meer en meer op in die bedoeld 
onder ten derde. 

De in het coördineren gelegen overheidstaak is door de sterke finan
ciële binding geworden tot een stimuleren van bepaalde samenwerkings
en overlegsvormen, waarvan we ons moeten afvragen, of het hier nog wel 
samenwerking betreft. Bij samenwerking immers bepalen beide, te weten 
overheid en kerkelijk en particulier initiatief, in vrijheid hun eigen taak 
en dragen zij eigen verantwoordelijkheid. Het kerkelijk en particulier 
initiatief is dan een zelfstandige partner, steunend op eigen achterban, 
welke het primair in staat stelt te functioneren. Primair, dat wil zeggen 
eventueel zelfs zonder financiële steun van de overheid. Steunt het echter 
op de overheid, dan kan het zonder deze achterban nieuwe activiteiten ont
plooien. Ook indien deze in de kring, wier naam en vaan men voert, niet 
bewust als zinvol of noodzakelijk worden ervaren. Er ontstaat dan een 
scheiding tussen orgaan en levenskring, en daarmede wordt het maatschap
pelijkwerk als functie van de samenleving ondermijnd. De organen leiden 
dan een zelfstandig leven; zij zijn geïnstitutionaliseerd. Ter vermijding van 
dit kwaad, dat zo even reeds besproken werd, dient het kerkelijk en parti
culier initiatief vrij te zijn. Die vrijheid achten wij nog te bestaan indien 
de particuliere instelling voor haar inkomsten voor niet meer dan vijftig 
procent op overheidsgeld is aangewezen. 

Bij de wet herkrijge het begrip subsidie zijn eigenlijke betekenis van 
aanvulling. Er bestaat bij het verlenen van subsidie dan de zekerheid, dat 
het werk gedragen wordt door een belangrijke groep der samenleving, die 
daadwerkelijk toont, dat de activiteit haar ter harte gaat. Verzoeken tot 
behoud of verlenen van subsidie steunen dan op de kracht van eigen mate
riële en personele offers van het particulier initiatief. Waar dit zwak is valt 
het af, waar het sterk is blijft het bestaan of wordt nog sterker. 

Bij deze grondslag voor het subsidiëren is het probleem der begrenzing 
van het coördineren en het stimuleren tevens opgelost. De vijftig procent, 
die de andere partij heeft op te brengen, zorgt voor het natuurlijk even
wicht. Stimulansen kunnen gehanteerd worden bij de uitvoeringsbe-
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palingen. In de methodiek van subsidieverlening liggen nog tal van moge,. 
lijkheden binnen de principieel gestelde wettelijke grenzen. 

Uit het voorgaande volgt, dat er voor de zgn. startsubsidies geen plaats 
meer kan zijn. 

Vanzelfsprekend dienen voor een overgangsperiode wegen van geleide,. 
lijkheid bewandeld te worden. Doch geraken er tenslotte organisaties· en 
activiteiten tussen de stoelen van overheidszorg en particulier initiatief, 
dan is het goed dat zij verdwijnen, omdat hun leven kunstmatig en hun 
bewogenheid overdreven bezorgdheid bleken te zijn. 

Het mag niet zó zijn, dat bij weigering of vermindering van subsidie het 
werk totaal wordt lamgelegd. Dit kàn ook niet het geval zijn bij een ge
zonde, levende uiting van het barmhartigheidsgevoel in een groep der 
samenleving. Er wordt in deze tijd van bestedingsbeperking aangedrongen 
op vermindering van subsidies ter beperking van de overheidsuitgaven, 
maar het blijft bij een aandrang in het algemeen en de overheid staat voor 
de haast onmogelijke taak kerkelijke of particuliere verenigingen haar 
doodvonnis aan te zeggen. 

Aan de noodzaak tot groter financieel medeleven bij verminderde sub
sidie dient tegemoet gekomen te worden door belastingfaciliteiten, bv. uit
breiding der aftrek regeling voor giften. Uit de alsdan aantrekkelijke moge,. 
lijkheid tot geven kan de persoonlijke verantwoordelijkheid weer spreken. 
Het offer en de bewuste keus betekenen winst voor de gevers en dit is 
tevens maatschappelijke winst. 

Zou de weg der ontwikkeling van het maatschappelijk werk deze wen
ding krijgen, dan kan ook de eigen overheidstaak weer duidelijk gesteld 
en uitgevoerd worden. 

Aan de toestand, dat de overheid (met de beurs in de hand) zich verdekt 
opstelt in een stichting, kan dan een einde komen. Aan de onklare gedach
tenwisseling, welke soms in een krachtmeting ontaardt met een quasi-parti
culier initiatief, bestaat dan geen behoefte meer. 

In een duidelijke stand van zaken neemt zij, het recht bestellende, 
maatschappelijk werk ter hand krachtens haar positieve opdracht. 

Heeft de regering daarbij buiten het overleg met de Staten-Generaal 
advies nodig, dan roepe zij een commissie of raad in het leven. 

Is het bij de uitvoering van haar taak gewenst en wij menen dat zulks 
veelal het geval zal zijn, werkers van verschillende levensbeschouwing in 
te schakelen, dan kan zij daartoe een beroep op tal van instellingen van 
kerkelijk en particulier initiatief doen. Het is dan een beroep op mede
werking, wel onderscheiden van samenwerking. 

Voor beduchtheid, dat de hier uitgestippelde beleidslijn zou leiden tot 
stilstand of vermindering, ja zelfs afbraak van hetgeen, van wezenlijke 
betekenis zijnde, op het ogenblik in uitvoering is, behoeft geen reden te 
zijn. Het levend barmhartigheidsgevoel in de samenleving kan zich zo 
nodig met overheidssteun uiten, terwijl voor het overige de overheid, han
delend volgens het rechtsbewustzijn, daaraan door haar barmhartigheids
oefening gestalte zal geven. 

Wat geschiedt, is slechts, dat de kunstmatig verwekte maalstroom, 
waarin het niet duidelijk is wie drijft en wie gedreven wordt, weer in een 
natuurlijke bedding wordt geleid. 

I 
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Gaarne wil ik op verzoek van de redactie enkele gedachten uitspreken, 
waartoe bovenstaande vraagstelling aanleiding geeft. 

Naar mijn mening dient men bij het aangeven van richtlijnen betref
fende de overheidstaak ten aanzien van een bepaald deel van het menselijk 
leven twee zaken scherp in het oog te houden. 

V ooreerst het complex vàn omstandigheden, waarin de overheid haar 
taak heeft te bepalen. En in de tweede plaats wat eigenlijk de zaak is, 
waarvoor de overheid zich heeft te interesseren, m. a. w. wat men onder 
maatschappelijk werk verstaat. 

Wanneer wij spreken over de omstandigheden van deze tijd, denken 
wij vaak aan de zg. "vergeten groepen", bv. kleine renteniers met huizen
bezit, aan zg. achtergebleven gebieden, d. w. z. gebieden, waarin tenge
volge van de toenemende industrialisatie een duidelijk tekort blijkt aan 
sociale en culturele voorzieningen en waar de plaatselijke krachten en 
middelen ontbreken om daarin te voorzien. En dat zijn zonder twijfel 
aangelegenheden, welke de aandacht verdienen. Doch ze vormen slechts 
een facet van het geheel der moderne ontwikkeling. 

Die moderne ontwikkeling tekent zich af door een· toenemende behoefte 
op allerlei gebied; en dat niet alleen bij materieel beter gesitueerde en in
tellectueel meer ontwikkelde groepen, maar over de gehele linie. Het bezit 
~n gebruik van radio, stofzuiger, douchecel, telefoon, bromfiets en zoveel 
meer zijn geen kenmerken van luxe, maar zijn, evenals het genot van 
koffie, thee en tabak, onderdelen van het gewone levensonderhoud van 
de massa der bevolking geworden. Men kan daarbij ook denken aan het 
onderwijs in zijn verschillende vertakkingen, voorbereidend, lager, middel
baar en hoger onderwijs, dat op steeds ruimere schaal voor alle volks
groepen beschikbaar is, aan de openbare middelen van vervoer, aan de 
recreatie, de consultatiebureaus en ziekenhuizen, de musea, de volks
hogescholen en bibliotheken en allerlei andere voorzieningen, waardoor 
in de behoeften der bevolking wordt voorzien. 

En nu mag het waar zijn, dat de ontwikkeling van de behoeften der 
bevolking niet tot in het oneindige zal kunnen blijven doorgaan, omdat 
nu eenmaal het op- en neergaan van de conjunctuur zekere grenzen stelt. 
Doch men zal toch bij het beoordelen van de taak der overheid uit moeten 
gaan van het feit, dat hic et nunc een zeker ontwikkelingspeil bestaat 
en dat niemand zonder dringende noodzaak wenselijk acht dit peil 
door overheidsoptreden ook maar enigszins tot een lager niveau neer te 
drukken. 

Niemand wenst dit. En ook in deze publieke opinie ligt een feitelijkheid 
welke een overheid niet, vooral niet in een op democratische basis ge
regeerd land, zal kunnen passeren en die derhalve bij het bepalen van de 
overheidstaak in concreto gewicht in de schaal legt. 
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En om nog een derde feitelijke omstandigheid te noemen: de kostbaar
heid van de middelen welke wetenschap en praktijk voor het bestrijden 
van menselijke noden aan de hand doen, is een factor, welke voor het 
bepalen van de overheid staak invloed oefent. Zulks alleen al op grond 
van de overweging, dat de vrijwillige offervaardigheid steeds meer inca
pabel blijkt om de kosten der bestrijding voor een overwegend deel te 
dragen. 

Ziehier enkele feitelijke omstandigheden, welke zo niet overwegend, 
dan toch in belangrijke mate bijdragen tot het beantwoorden van de vraag 
inzake de overheidstaak. 

Maar nu rijst in de tweede plaats de vraag: wat verstaat men eigenlijk 
onder maatschappelijk werk? 

Men verwachte van mij geen definitie. Het menselijk leven zelf is niet 
te definiëren. En hetzelfde geldt voor belangrijke levensverschijnselen. 
Wie gaf ooit een algemeen aanvaarde definitie van staat, maatschappij en 
overheid? En toch zijn dat sinds onheuglijke tijden algemeen aanvaarde 
begrippen. En wie zou in staat zijn met een scherp omlijnde formule aan 
te duiden een zo veelzijdig en zich nog gestadig ontwikkelend verschijnsel 
dat men tegenwoordig terecht of ten onrechte met de term maatschappelijk 
werk aanduidt? 

Het maatschappelijk werk vormt een onderdeel van de activiteit ter 
bestrijding van de menselijke nood. Het is niet het belangrijkste onder
deel; maar belangrijk is het zonder twijfel, omdat het gevallen betreft 
van mensen, die slachtoffer van de nood zijn of dit dreigen te worden. 

Het gaat bij het bestrijden van de nood niet enkel over leniging, maar 
ook over opheffing uit de nood en vooral over voorkomen van de nood. 
En juist dat preventief deel geeft aan de bestrijding van de nood een zo 
enorm uitgebreid, zelfs vrijwel totalitair karakter. Daarbij komt dan nog 
dat het bij het bestrijden van de nood niet enkel gaat over materiële 
nood, zich openbarend door het ontbreken van hetgeen voor de levens
behoefte noodzakelijk is en door het fysiek of maatschappelijk onvermogen 
om door eigen kracht in het ontbrekende te voorzien, maar ook over 
zedelijke nood bv. ontstaan door misdaad of ander gepleegd of onder
vonden onrecht, prostitutie e. d., en over geestelijke nood, welke ook 
buiten de gevallen van geestesziekten zwaarder dan welke andere nood 
ook en dikwijls zelfs onherstelbaar op het individu en op zijn omgeving 
drukt. 

In verband nu daarmede kan tot bestrijding van de nood niet alleen 
gerekend worden hulpverlening, sociale voorzorg en wat in de ruimste 
zin gerekend kan worden tot de sociale politiek, maar niet minder ook 
de zorg voor eigen persoonlijke, economische welstand en die van eigen 
gezin, eigen groep en eigen land, de justitie, de bestrijding van crimineel 
leed, de reclassering, de volksgezondheid, het onderwijs en wat ook ver
der gedaan wordt om de economische, fysieke en morele weerbaarheid 
te bevorderen. 

Maar wanneer nu draagt deze bestrijding van 's mensen nood het ka
rakter van maatschappelijk werk, en wanneer niet? 

Men zoekt het criterium gewoonlijk in het persoonlijk individueel ka
rakter van de bestrijding van de nood. Soms ook in het al of niet bestaan 
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van een algemene regeling. Maar scherp zijn deze criteria allerminst. Want 
welke maatregel van sociale aard betreft uiteindelijk niet het individu, dat 
hulp behoeft, en zijn persoonlijke omstandigheden? Onverschillig of men 
te doen heeft met een uitkering krachtens de sociale verzekeringswet (bv. 
een uitkering van invaliditeitsrente) dan wel een steunverlening krachtens 
de Armenwet, de persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende 
zullen moeten worden onderzocht en in laatste instantie beslissend zijn 
voor de uitkering zelf en voor de mate van de uitkering. 

Even ontoereikend is ook het criterium van de algemene regeling. 
Want niet alleen de algemene ouderdomsverzekering, de werkloosheids
voorzieningen e. d. worden door wetten en reglementen beheerst, maar 
ook gewoonlijk de meest simpele steunverlening door een filantropische 
instelling. Want in het laatste geval geldt de Armenwet en gelden regle
mentaire voorzieningen, instructies en dergelijke voorschriften, waaraan 
de leden der instelling bij 'hun hulpverlening gebonden zijn. Ware werke
lijk het bestaan of niet bestaan van algemene regelingen het criterium voor 
de onderscheiding van wat men niet of wel tot maatschappelijk werk 
rekent, dan zouden we tot de conclusie moeten komen dat het departe
ment voor maatschappelijk werk, dat zich in hoofdzaak met het ontwerpen 
en herzien van algemene regelingen voor maatschappelijk werk onledig 
houdt, bezig is de tak van de boom door te zagen waarop het zelf zit. 
Eigenlijk is alleen de eenvoudige vrienden- of burendienst, de hulpver
lening binnen gezins- en familieverband en de gift van hand tot hand niet 
aan algemene regelingen onderworpen. Maar het eigenaardige is, dat der
gelijke eenvoudige vormen van bestrijding van maatschappelijke .nood 
juist niet tot het maatschappelijk werk gerekend worden. Wil er maat
schappelijk werk zijn, dan eist men een meer systematische hulpverlening 
waarbij men echter voorbij ziet, dat naar gelang de systematiek - althans 
de wettelijk of reglementair geregelde systematiek - toeneemt sociale 
voorzieningen meer het karakter erlangen van regeling der rechtspositie 
van belanghebbenden en dus juist vanwege de systematiek geacht worden 
niet onder het maatschappelijk werk begrepen te zijn. 

Door dit alles is wel duidelijk dat de juiste plaats van het maatschap
pelijke werk in het geheel der bemoeiingen ter bestrijding van de maat
schappelijke nood nog niet gaaf en klaar voor Qns ligt. De zaak is nog 
niet af. Ik zou ook - en wellicht maakt dit op de lezers meer indruk -
kunnen zeggen dat de zaak nog niet voldoende doordacht is. Dat klinkt 
wat gewichtiger. Maar een dergelijke manier van zeggen durf ik niet voor 
mijn rekening te nemen, omdat ze de illusie zou kunnen wekken dat met 
enig doordenken de zaak wel helder zal worden. Daarvan ben ik echter 
bepaald niet overtuigd. 

Mijn advies is: berust voorlopig maar bij de vaagheid. Maar om dan 
toch enigermate tegemoet te komen aan de wens tot terreinafbakening 
ware de zaak aldus te stellen, dat bij het maatschappelijk werk het individu 
en het gezin met zijn bijzondere omstandigheden van lichamelijke, geeste
lijke en maatschappelijke aard zowel intensief als extensief veel meer in 
het middelpunt staan dan bij andere vormen van bestrijding van maat
schappelijke nood het geval is. 

Om die reden kan ook de binding aan algemene voorschriften bij het 
maatschappelijk werk niet zo streng zijn als bij andere sociale voorzie-
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rtingen en daarom zal ook - ten ware men het maatschappelijk werk wil 
devalueren - bij het maken van algemene voorschriften dikwijls met 
zg. caoutchouc bepalingen of met min of meer vage richtlijnen of aan- f 
duidingen genoegen moeten worden genomen, teneinde voor de vrijheid 
en verantwoordelijkheid van de maatschappelijke werkers de nodige ruimte 
te laten. En om dezelfde reden zal de systematiek van het maatschappe- I 
lijk werk een andere moeten zijn dan die van andere sociale maatregelen, , 
d. w. z. geen systematiek rustend op bindende wettelijke of reglementaire 
voorschriften, maar bestaande uit het aanvaarden van praktijkmethoden, ~ 
die in studie en ervaring en in de persoonlijke overtuiging van de maat
schappelijke werkers haar steunpunt vinden. 

Door deze opmerkingen heb ik, naar ik vertrouw, althans globaal, 
het feitelijke materiaal aangevoerd dat dienstig kan zijn voor afbakening 
van de taak der overheid op dit terrein. 

Omtrent die taak wil ik thans enkele opmerkingen maken. Men heeft 
zich bij het bepalen van de houding van de overheid met betrekking tot 
het maatschappelijk werk vooral in de jaren na de tweede wereldoorlog, 
niet alleen in rooms-katholieke kringen maar ook buiten die kringen 
vaak beroepen op het zg. subsidiariteitsbeginsel. Zo vaak zelfs, dat men 
door het vele gebruik van dit woord op het laatst veelal niet duidelijk meer 
voor ogen heeft vanwaar dit beginsel afkomstig is en wat de inhoud er 
van IS. 

Het subsidiariteitsbeginsel is een zeer oud beginsel. Ik meen dat zijn 
oorsprong reeds is terug te voeren tot de wij sbegeerte van de Griekse 
filosoof Aristoteles. In elk geval heeft Paus Pius XI in 1931 (encycliek 
Quadragesimo Anno) het opnieuw als positieve richtlijn gesteld in zijn 
strijd tegen het Italiaanse fascisme. En daarvoor komt hem alle hulde toe. 
. De inhoud van het beginsel komt, kort gezegd, hierop neer, dat in het 
kader van de maatschappelijke hiërarchie - zoals de rooms-katholieke 
kerk deze ziet - dus bovenaan de rooms-katholieke kerk, daaronder de 
staat en daamnder weer de gezinnen en verdere maatschappelijke instan
ties - het hogere orgaan niets aan zich behoort te trekken, hetgeen het 
lagere orgaan evengoed of beter kan doen. Een op zichzelf beschouwd -
dus daargelaten hoe men oordeelt over de rooms-katholieke hiërarchie -
voortreffelijke gedachte. 

Hoe nu werkt de toepassing van dit beginsel met betrekking tot de 
bestrijding van de maatschappelijke nood? Naar het mij voorkomt in deze 
zin, dat primair erkend wordt de taak van de individuen, de gezinnen en 
van andere maatschappelijke organen om eigen nood en die binnen eigen .;' 
kring te bestrijden, zulks niet alleen door leniging van de nood, maar ook 
vooral door preventie en maatregelen tot herstel. Schieten deze allen om 
welke reden ook te kort, dan is het woord aan de overheid. Haar primaire 
taak inzake de rechtshandhaving en bescherming der bevolking tegen on-
recht - ook tegen onrecht op sociaal gebied - verkrijgt dan een uit-
breiding tot subsidiair te doen hetgeen de individuen en maatschappelijke 
organen niet vermogen. 

Dit is een gedachtengang welke m. i. ook voor hen, die niet de rooms
katholieke ordening voorstaan, - en daarbij denk ik met name aan de 
protestants-christelijke groepen - volkomen kan worden aanvaard en die 
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in de praktijk de ontwikkeling der sociale wetgeving in het algemeen hier 
te lande heeft bepaald. 

Maar nu komt aan de orde dat deel van de bestrijding van de maat
schappelijke nood, dat we aanduiden met maatschappelijk werk en dat 
- hoe· vaag en dynamisch het' begrip maatschappelijk werk ook moge 
zijn - hierin zijn wezenstrek toont, dat het zich scherp richt op de indivi
duele gesteldheid, weinig reglementering toelaat en een zo groot mogelijke 
vrijheid opeist voor degenen, die dit werk in de praktijk beoefenen. 
Welnu, ten aanzien van dit deel van de bestrijding van de maatschappelijke 
nood lopen de denkbeelden ten principale uiteen, al kan, gelukkig, in de 
praktijk vaak overeenstemming worden bereikt. 

Want wat is de zaak? Trekt de overheid het maatschappelijk werk 
wegens onvermogen van individuen en maatschappelijke organen tot zich, 
dan betekent dit dat niet alleen de zuiver materiële hulpverlening e. d. 
in handen van de overheid komt, maar tevens ook een stuk geestelijke 
en zedelijke zorg, welke met deze materiële hulpverlening onlosmakelijk 
verbonden is. Men zou nu kunnen verwachten dat de rooms-katholieke 
kerk in de volgorde van de rooms-katholieke hiërarchie het maatschappe
lijk werk, voor zover het althans de leden dier kerk betreft, zou over
nemen. Want de ingezetenen zelf en hun organisaties schieten te kort en 
de overheid is naar de eis der rooms-katholieke beginselen niet in staat 
dit werk naar behoren te doen. Dit doet ze echter, uiteraard vanwege de 
verstrekkende financiële gevolgen, niet, althans niet zonder reserves. Want 
of zij laat de hulpverlening ten behoeve van noodlijdenden aan de over
heid over, of zij tracht door samenwerking met de overheid in het maat
schappelijk werk te voorzien. En dit laatste hetzij door .een gezamenlijke 
beoefening van het maatschappelijk werk, hetzij doordat de kerk en de 
onder het kerkelijk gezag staande organisaties het geestelijk en zedelijk 
deel der maatschappelijke zorg in handen trachten te houden, terwijl de 
materiële middelen door de overheid hetzij rechtstreeks aan de hulpbe
hoevenden hetzij via delegatie of subsidieverlening aan de kerk en de 
kerkelijke organisaties worden uitgekeerd. Nu is het inderdaad mogelijk 
langs de weg van delegatie of subsidieverlening tot een voor de praktijk 
aanvaardbare oplossing te komen, althans voor een deel van het maat
schappelijk werk. Maar het doet mij, voor zover ik mij in de rooms
katholieke gedachtengang kan verplaatsen, toch wel wonderlijk aan, dat 
de rooms-katholieke kerk als hoogste orgaan op de hiërarchische ladder, 
subsidie ontvangt van het lagere orgaan, de overheid, of - wat nog 
wonderlijker is - zich een taak van de overheid tot materiële hulpver
lening laat delegeren. 

Voor de protestantse kerken, voor zover zij een dergelijke hiërarchie 
niet aanvaarden, geldt dit bezwaar tegen samenwerking met de overheid, 
niet, althans in veel geringere mate. Voor haar en hetzelfde geldt voor 
de protestants-christelijke partijen, is niet de vraag van hiërarchie be
slissend doch uitsluitend die van roeping en plicht. 

Met betrekking ,tot die vraag nu wordt het alternatief gesteld: collec
tivisme of individualisme? 

Onder collectivisme wil ik daarbij verstaan de plicht van de bevolking 
als collectiviteit tot bestrijding van de maatschappelijke nood. Natuurlijk 
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zal zelfs niet de meest rechtgeaarde communist beweren dat deze be
strijding afdoende zal kunnen geschieden zonder inschakeling van het 
individu en de kleinere verbanden van individuen, gelijk de verenigingen, 
bedrijven en wellicht zelfs van de plaatselijke kerken. Maar wat de in
dividuen onmiddellijk of via hun corporaties ten deze doen, geschiedt in 
de collectivistische gedachtengang krachtens delegatie van de gemeen
schap. De hoogste en in laatste instantie verantwoordelijke collectiviteit 
is de gemeenschap, welks hoofd de overheid is. Wat de individuen doen, 
doen zij in wezen slechts in opdracht en ten behoeve van de gemeen
schap. 

Het individualisme gaat van de precies omgekeerde gedachtengang uit. 
Niet de gemeente is primair verantwoordelijk, maar het individu. En of 
nu al het individu zelf handelt dan wel optreedt door middel van de 
kleinere en grotere corporaties, bij hem blijft uiteindelijk de verantwoor
delijkheid. En voor zover de corporaties, of zelfs de gemeenschap, op
treden, doen ze dit slechts voor zover mag worden aangenomen, dat de 
individuen dit hebben gewild; zij oefenen haar taak uit bij de gratie van 
en onder verantwoordelijkheid aan de individuen. 

N u zou het er kwaad uitzien, indien we genoopt waren uit deze beide 
constructies van de samenleving - hoezeer ze wellicht ook sommigen 
uit het oogpunt van logische opbouw mogen aantrekken - een keuze zou
den moeten doen. Want het gevaar van een streven in deze richting ligt 
voor de hand, t. w. het gevaar van vrijheidsverkrachting als onafwend
baar gevolg van een totalitaire en absolutistische staatscQIlceptie dan wel 
het gevaar van ongebondenheid met al de daaruit voortspruitende nadelen 
als vrucht van het individualisme. 

Er is echter een derde mogelijkheid en deze ligt in het aanvaarden van 
het beginsel dat èn het individu èn de maatschappelijke corporaties waartoe 
het behoort, èn de overheid als representante der landelijke of lokale ge
meenschap een eigen taak en roeping hebben, welke zeker niet zonder 
de controle van andere instanties mag worden uitgeoefend, maar des
niettemin toch in rechtstreekse verantwoordelijkheid van de mens jegens 
Hoger Macht wordt vervuld. 

De overheid als vertegenwoordigster der collectiviteit heeft rechten en 
plichten (bv. belastingheffing en rechtspraak), welke het individu niet 
bezit en nimmer bezeten heeft; het individu heeft rechten en plichten 
(bv. tot opvoeding van eigen kinderen) welke de overheid van nature 
niet bezit en welke haar nimmer door het individu zijn overge
dragen. 

Uitgaande van deze gedachte valt het niet moeilijk te erkennen, dat 
het voorzien in eigen behoeften en in de behoeften van wie ons van nature 
zijn toevertrouwd, behoort tot de rechten en plichten van het individu en 
van de maatschappelijke organen (gezinnen en kerken), waarvan het indi
vidu deel uitmaakt. En niet alleen dat: het christelijk gebod God lief te 
hebben boven alles en de naaste als zichzelf, breidt dez·e verplichting uit 
tot een veel ruimere omvang en tot een veel diepere strekking dan die 
van de natuurlijke relatie en plaatst reeds daardoor de overheid als ver
tegenwoordigster van de landelijke of lokale gemeenschap op het tweede 
plan. Speciaal geldt dit ten aanzien van het maatschappelijk werk, omdat 
- gelijk minister Klompé onlangs terecht opmerkte - het maatschappe-
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lijk werk de overheid meer dan ooit in het verleden nader brengt bij 
de particuliere en persoonlijke sfeer van het leven der burgers 1). 

Dit tweede plan is intussen in de huidige omstandigheden een belangrijk 
plan. Ook al laat men om redenen van opportuniteit de kinderbescherming 
en reclassering (departement van justitie), de jeugdvorming (departement 
van onderwijs) en de subsidieverlening aan kruisverenigingen e. d. 
(departement van sociale zaken) buiten het maatschappelijk werk vallen, 
hoewel daarvoor, naar mijn mening, in principe geen enkele aanleiding 
bestaat, dan nog blijft het arbeidsterrein van het maatschappelijk werk 
zo groot en de voorwaarden voor het welslagen van dit werk zo vèrstrek
kend, dat medewerking van de overheid onmisbaar moet worden geacht. 
Men denke slechts - om enkele voorbeelden te noemen - aan de gezins
verzorging, de b.l.o.-nazorg, de bejaardenzorg, zorg voor gerepatrieerden 
en ontheemden, huishoudelijke en gezinsvoorlichting, zorg voor de zg. 
maatschappelijk onaangepasten, buurtwerk, e. d. En daarbij komt nog de 
maatschappelijke zorg, d. w. z. de armenzorg en wat daarmede samen
hangt, welke men gewoonlijk beschouwt als een apart iets naast het maat
schappelijk werk maar die, naar mijn oordeel, met evenveel recht daartoe 
kan worden gerekend. 

Wat is nu de taak, die de overheid op het terrein van het maatschap
pelijk werk te vervullen heeft? 

Ik zou mij bij het beantwoorden van deze vraag willen beperken tot 
een drietal facetten van de overheidszorg voor het maatschappelijk werk. 

De overheid heeft ten aanzien van het maatschappelijk werk de primaire 
taak tot het treffen van regelingen voorzover bestrijding van misbruiken 
of het belang van ontwikkeling in de goede richting daartoe nopen. In dit 
opzicht is er een m. i. ernstige leemte. De Armenwet is, zo wordt algemeen 
aangenomen, verouderd. Waar blijft .na al die jaren van studie en com
missoriaal onderzoek een nieuwe regeling? De regering beraadt zich nog 
zoals zij zich al zolang ,beraden heeft. Maar er is, voorzover mij bekend, 
zelfs nog geen oplossing in het verschiet. 

Ten aanzien van het maatschappelijk werk in meer beperkte zin ont
breekt een wettelijke regeling nagenoeg geheel. Er zijn wel regelingen, 
nl. ministeriële regelingen, ten grondslag liggend aan het toekennen van 
subsidies ten laste van het rijksbudget, en voorts enige provinciale en 
gemeentelijke regelingen. Maar aan de eigenlijke wetgevende arbeid moet 
nog de eerste hand worden gelegd. 

Nu is het .niet te verwonderen, dat een wettelijke regeling op zich laat 
wachten. De materie is omvangrijk, uiterst gevarieerd en bovendien van 
dag tot dag wisselend. Maar het bezwaar is, dat de regering via subsidie
verlening een onoverzichtelijk complex van regeringsmaatregelen schept, 
waardoor het gevoel van onzekerheid met betrekking tot de besteding der 
overheidsmiddelen steeds groter wordt en in elk geval een behoorlijke 
controle van de Staten-Generaal uitermate moeilijk wordt. 

Bovendien dreigt bij de huidige stand van zaken een denaturering van 
het maatschappelijk werk door een te grote inmenging van overheids-

1) Zie het tijdschrift Sociale Voorlichting (2e jaargang, nr. 8, blz. 159). 
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instanties. Men stelt aan het huidige maatschappelijk werk de eis van 
deskundige leiding door krachten opgeleid voor een bepaald onderdeel van 
dit werk. Akkoord. Maar juist deze eis opent de weg voor een zo vèr
gaande overheidsbemoeiing, dat aan de andere eis, t. w. vrijheid voor eigen 
initiatief en desnoods voor improvisatie, heel gemakkelijk tekort wordt 
gedaan. 

Natuurlijk zal men niet door een wettelijke regeling zonder meer de 
gevaren van een te vèrgaande overheidsinme.nging kunnen afweren. Maar 
hierin ligt toch m. i. meer waarborg voor een juist afwegen van de ver
schillende belangen dan in de huidige praktijk. 

Ligt het op de weg van de overheid ten behoeve van het maatschappelijk 
werk subsidie te verlenen? 

Naar mijn mening is het antwoord op die vraag niet moeilijk te geven 
warmeer men uitgaat van de feitelijke omstandigheden, waarvan ik reeds 
eerder melding maakte. Een bevestigend antwoord betekent uiteraard niet 
dat de overheid - hetzij rijk, provincie of gemeente - de taak heeft alle 
takken van het maatschappelijk werk te steunen, en evenmin om alle 
kosten van het maatschappelijk werk voor haar rekening te nemen. Vol
ledige subsidie betekent ook volledige overheidsinmenging, en dus - ook 
al wordt een regeling bij de wet vastgesteld - denaturering van het maat
schappelijk werk. M. i. behoort het overheidssubsidie zich te beperken tot 
een bijdrage in het belang van het onderwijs tot vorming van geschoolde 
krachten en in de zg. apparaatskosten, d. w. z. de kosten van bureaus 
voor leiding en advies, van de deskundige krachten, van consultatiebureaus, 
van· het doen van onderzoekingen op verschillend terrein als terreinver
kenning in het belang van het maatschappelijk werk. Maar het verlenen 
van steun, hetzij in geld, hetzij in verpleging of andere vorm van hulp
verlening behoort m. i. voor rekening te blijven van de instellingen voor 
het maatschappelijk werk zelf dan wel ten laste te worden gebracht van 
particulieren of van instellingen van weldadigheid. 

Het vraagstuk van subsidieverlening van overheidswege aan de instel
lingen van weldadigheid ligt strikt genomen buiten het bestek van de 
vraagstelling. Ik wil mij ten aanzien van dit vraagstuk slechts beperken 
tot de opmerking dat subsidieverlening aan deze instellingen, voorzover 
zij· werkzaam zijn als openbare instellingen en tegenwoordig veelal de 
naam voeren van instelling van maatschappelijk hulpbetoon, maatschappe
lijke steun of sociale zaken, nauwelijks een vraag kan worden genoemd. 
Het werk dezer instellingen ligt op het terrein der openbare armenzorg, 
hetwelk, aangezien de openbare instellingen in de regel eigen inkomsten 
gehed of nagenoeg missen, geheel of nagenoeg geheel van overheids
subsidie afhankelijk is. 

Ten aanzien van subsidieverlening aan kerkelijke of particuliere instel
lingen staat de zaak anders. De beperkingen, welke de huidige Armenwet 
stelt en het voorontwerp maatschappelijke zorg goeddeels handhaaft, gaan 
zo ver, dat de noodzakelijke vrijheid der maatschappelijke zorg, voorzover 
uitgaande van deze instellingen, nagenoeg verloren zou gaan bij uitbrei
ding van de thans nog sporadisch voorkomende subsidie-verstrekkingen. 

Anderzijds is buiten twijfel dat de lasten der steunverlening zo zwaar 
zijn, dat het uitgesloten moet worden geacht, dat de kerkelijke en particu
liere instellingen haar taak in volle omvang zonder subsidieverlening van 
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overheidswege zouden kunnen voortzetten. De oplossing van dit dilemma 
moet m. i. niet worden gezocht in uitbreiding van het subsidiesysteem noch 
in overheveling van de steungevallen naar de overheidsarmenzorg, maar in 
het uitbreiden van de regelingen van sociale overheidszorg zoals er reeds 
bestaan ten behoeve van werklozen, oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden, 
kleine middenstanders en blinden, tot al die groepen, voor wie social~ 
regelingen van steunverlening volgens bepaalde normen de aangewez~n 
vorm is. De instellingen van kerkelijke en particuliere weldadigheid k~n
nen zich dan beperken tot hulpverlening uit eigen middelen en naar eigen 
beginselen aan degenen, voor wie deze sociale regelingen geen of g~en 
genoegzame uitkomst bieden of voor wie om redenen van morele,psycho
logische of sociale aard een zorg welke zich over het volledige bestaan 
van een persoon of gezin uitstrekt de meest wenselijke moet worden 
geacht. 

* 
OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJK WERK 

DOOR 

MR. F. BOESSENKOOL 

Er is gezegd, dat de nieuwe ontwikkelingen in het recht daaraan een 
sterk sociale inslag geven en meer rekening houden met de persoonlijk
heid. 

t Er is ook gezegd - door prof. mr. A. M. Donner op het juridische 
studentencongres van april 1957 - dat onze moderne staat is een soort 
van welvaartsstaat, die zich wel grote verzorgende bevoegdheden toe
bedeelt, maar overigens nog steeds rondloopt in de kleren van de 
negentiende-eeuwse rechtsstaat. Dat, zo sprak prof. Donner ook, onze 
verouderde staatsinstellingen geenszins erop berekend zijn de verant
woordelijkheid, die met de zich uitbreidende staatstaak steeds groter wordt 
te dragen en dat geen enkele moderne staatstheorie een afdoend antwoord 
op dit probleem kan brengen, is dé grote crisis in de huidige staatsleer 
te achten. 

Het lijkt mij inderdaad moeilijk voor tegenspraak vatbaar dat de over
heid zich in de twintigste eeuw in toenemende mate verzorgende bevoegd
heden ziet toebedeeld. En wanneer dit zo is, dan is het duidelijk, dat deze 
toebedeling - daargelaten de vraag wie of wat hier de uitdeler is -
zeker in de éérste plaats te maken heeft met het maatschappelijk werk. 
Immers wanneer er ergens een bezigheid is die met verzorgen te maken 
heeft, dan is het wel het maatschappelijk werk. 

Nu wil ik me niet verdiepen in de vraag of de redactie van Anti
revolutionaire Staatkunde in de formulering van het opgegeven onder
werp: Welke taak moet de overheid hebben in de nieuwe vormgeving van 
het maatschappelijk werk? alvast heeft bedoeld zich positief uit te laten 
over verzorgende bevoegdheden van de overheid; ik neem aan dat, zij 
niet meer heeft willen doen dan haar scribenten uit de tent lokken. 
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Het schijnt dus alsof we in ons onderwerp het eerst van doen krijgen 
met het dilemma: rechtsstaat of verzorgingsstaat? Dat schijnt wel zo, 
maar in feite ligt het naar mijn mening toch anders. 

Om aan deze bewering inhoud te geven, keer ik terug naar de in de 
aanhef vermelde uitspraak dat het recht bezig is een sterk sociale inslag 
te verkrijgen. Rijkelijk láát, zijn we geneigd te verzuchten, maar met zo'n 
zucht richten we niets uit. 

Laten we liever nagaan wat deze sociale inslag in het recht, die nog 
bezig is aan breedte te winnen, voor consequenties heeft voor het ons hier 
bezighoudende vraagstuk. 

Dit voorjaar (1957) had ik het voorrecht een cyclus van een viertal 
lezingen bij te wonen over het onderwerp: recht doen aan de medemens. 
Georganiseerd door het criminologisch instituut der rijksuniversiteit te 
Utrecht, was de behandeling verdeeld over een socioloog, een psycholoog
psychiater, een filosoof en een jurist. 

Vijf en twintig, dertig jaar geleden konden we ons al heel gemakkelijk 
verbeelden, dat Montesquieu, die de rechter tot een "wire-recorder" van 
de wet maakte, toch wel een totaal overwonnen standpunt vertegen
woordigde. Maar toch is dat nog wel iets anders dan te constateren dat 
na het overwinnen van het oude standpunt het moeilijkste nog komt nI. 
het opereren in de nieuwe situatie. 

De socioloog tekende in de genoemde reeks het ingewikkelde organisme, 
waarbinnen de overheidsdienaar, de rechter, recht moet spreken met be
hulp van een gecodificeerd recht, dat noodzakelijkerwijs àchter de maat
schappelijke ontwikkeling aan moet komen hinken. Nu kan de socioloog 
het zich permitteren de situatie uit te diepen, waarin de daad, die rechts
gevolgen moet hebben, werd verricht of gepleegd en bovendien kan hij 
in een keur van woorden de vereisten opsommen, welke nodig zijn opdat 
de rechtsprekende althans aan minimale verlangens der billijkheid zal 
voldoen. Deze vereisten zijn dan: kennis van sociale verhoudingen en de 
veranderingen daarin; kennis van het rechtsbewustzijn, ook in die be
paalde landstreek; bewustzijn, dat een vonnis fungeert als factor in die 
bepaalde samenleving, met bedoelde (afschrikking) en onbedoelde ge
volgen (niet weer geaccepteerd worden); bewustzijn, dat het magisch 
fluïdum van de rechter goeddeels verdwenen is en dat hij zijn vonnis 
in die bepaalde omgeving wáár moet maken. Terwijl de socioloog nu deze 
lijst van eisen kan opstellen (en hij moet het doen), maar de beslissing 
zelf endosseert aan de jurist, moet deze laatste maar zien hoe feilloos hij de 
balans der iustitia wil hanteren. 

Heeft deze rechtsprekende dan echter een klaar begrip van zijn taak, 
klaar en volledig? 

Niets is minder waar. 
De psychiater gaat hem alsdan leren dat berechting, ja óók berechting, 

de rechtdoende brengt in de relatie met deze medemens, evengoed als 
schaamtegevoel, berouw of verdriet niet kunnen bestaan zonder een be
trekking tot de medemens. Zo is er ook geen recht-doen bestaanbaar 
zonder dat er een interne menselijke verhouding optreedt. Er moet zijn 
een toenadering tot die mens, een ingaan en inkomen in zijn daad, waarin 
die mens zichzelf is geweest. Zo kan de rechtdoende als zodanig niet 
ik-loos uitspraak doen; niet bij het afwegen van de foutieve daad en 
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eigenlijk nog veel minder bij het afmeten van de levensbeperking, de 
leed-aanbrenging, die hij de dader gaat opleggen. 

We staan hier voor een verdiepte toepassing van het recht, een niet 
langer genoegen nemen met een primitieve psychologie bij het recht doen 
aan de medemens en wij kunnen, al wilden we ons uitgangsptult uit
sluitend in de rechtsstaatsidee nemen, niet anders doen dan van de rechts
bedelende overheid verlangen dat ook zij aan deze intermenselijke ver
houdingen volle recht laat wedervaren. 

Intussen stellen we echter uitdrukkelijk vast, dat ook handhaving van 
een verdiept recht toch altijd rechts-bedeling blijft en geen gunstbetoon, 
geen transigeren, geen marchanderen wordt. En de doorgaande verdieping 
van het recht betekent dat we ook voor de rechtsstaat verdere mogelijk
heden ontvangen. 

Zien we hier evenwel nog iets nauwkeuriger toe. 
De rechtstoepassing kan leiden bijvoorbeeld tot een voorwaardelijke 

veroordeling, tot een voorwaardelijke invrijheidstelling of tot een voor
waardelijke terbeschikkingstelling. Voor de toepassing van de kinder
wetten beschikt het ministerie van Justitie voorts over eigen opvoedings
huizen en tuchtscholen. 

Met het noemen van deze twee mede door de overheid bestreken ter
reinen zijn we aangekomen bij reclassering en kinderbescherming, welke 
twee zorggebieden volgens algemeen aanvaarde mening binnen het grote 
geheel van het maatschappelijk werk vallen. 

Om nu deze twee hier alleen maar te noemen. 
De rechtsbedeling van de staat treedt hier op in een vervlechting met 

verzorgende, beschermende, ondersteunende en opvoedende bemoeiingen 
van een individueel karakter. 

Het is mij niet mogelijk hiertegen enig bezwaar te construeren vanuit 
het staatsrechtelijk (of wijsgerig) beginsel der souvereiniteit in eigen kring. 

Voordat we deze laatste verklaring nader motiveren moeten eerst 
enige opmerkingen worden gemaakt over het maatschappelijk werk. 

Van het maatschappelijk werk mogen we, zonder ook maar enige 
definitie te willen suggereren, in elk geval wel zeggen, dat het beoogt hulp
verlening in allerlei maatschappelijke moeilijkheden en dat het historisch 
nauw samenhangt met de armenverzorging. De a.r. minister Th. Heems
kerk heeft met zijn Armenwet 1912 aan de ontwikkeling van armenzorg 
tot maatschappelijk werk een geweldige bijdrage geleverd. Hij immers 
heeft op principiële en praktische gronden het voor de overheid geldende 
beginsel van "alleen steun bij volstrekte onvermijdelijkheid van hulp" 
vervangen door de aanvaarding van de op de overheid, zij het subsidiair, 
rustende morele plicht om de arme uit zijn hulpbehoevendheid op te 
heffen, "want alleen indien dat gelukt is, kan gezegd worden, dat het be
lang der maatschappij zo goed mogelijk behartigd is" 1). Heemskerk 
achtte in dit opheffen van de arme mede begrepen "toezicht,- raad en bij
stand" (t.a.p.). In deze conceptie van mr. Heemskerk is in kiem een groot 
deel van de inhoud van het maatschappelijk werk aanwezig; de ontwikke
ling van "sociale zaken" bij de gemeenten bewijst het voldoende. 

'1) Aangehaald bij Fukkink, Armenwet, blz. 102. 
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Hiernaast plaats ik een aanhaling van woorden van C. P. Hazenbosch: 
"De staat moest gaan ingrijpen om het zwakke te beschermen. Is het ook 
in de opvatting van de staat als publieke rechtsgemeenschap niet een 
duidelijke roeping van de staat het schild op te heffen over het zwakke 
en vertrapte?" 2). 

N u ben ik mij bewust, dat met deze enkele opmerkingen over het 
maatschappelijk werk een slechts zeer summier verband is gelegd tussen 
antirevolutionair beginsel en het aandeel van onze overheden in het maat
schappelijk werk. 

Toch meen ik in het raam van dit artikel met het stellen van het zo 
juist aangegeven historische verband te mogen volstaan. , 

De principiële fundering van het bedoelde aandeel van de overheid 
in het maatschappelijk werk blijft hiermee echter nog een open vraag. 

Het enige wat uit het voorgaande betoog mag worden geconcludeerd 
is, dat de staat enerzijds door zijn rechtsbedeling in een onontwarbare ver
vlechting is geraakt met bemoeienissen van "het" maatschappelijk werk 
en dat de staat anderzijds helpend optreedt tegenover in bepaalde nood 
verkerende staatsburgers. Die nood is althans in zoverre bepaald, dat 
zuivere geestelijke of morele nood - en misschien ook nog wel andere 
nood - buiten het bereik van deze hulpverlening valt. 

N u kan ik verwachten, dat men zal opmerken, dat in dit verband van 
essentiële betekenis is het positiefrechtelijk vastliggende beginsel van het 
subsidiaire karakter der overheidszorg (art. 28 Armenwet). 

Inderdaad verlangt de aan dit beginsel toegekende betekenis hier onze 
volle aandacht. 

Hierbij moeten we ons evenwel vooraf realiseren, dat de term "subsi
diariteit" een vrijwel onvermijdelijke begripsverwarring meebrengt. 

In de encycliek Quadragesimo Anno wordt het een onrechtvaardigheid, 
een groot nadeel en een verstoring van de juiste orde genoemd om datgene, 
wat door kleine lichamen van ondergeschikte rang kan verricht en ver
schaft worden, over te dragen op grotere van hogere orde 3). 

Deze kerkelijk geijkte uitdrukking van het subsidiariteitsbeginsel mag 
niet losgemaakt worden van de aristotelischthomistische opvatting van de 
staat als volmaakte gemeenschap, die alle andere verbanden als dienende 
onderdelen in zich opneemt, behalve dan het r.k. kerkinstituut, dat als 
uitwendige begrenzing van de staat dienst doet. 

Het mag naar mijn mening wel als vaststaand worden aangenomen dat 
dit wijsgerige (r.k.) subsidiariteitsbeginsel niet met dat van de Armenwet 
mag worden vereenzelvigd; maar anderzijds draagt het rapport Ver
vanging Armenwet van de desbetreffende staatscommissie wel de sporen 

2) Anti-Revolutionaire Staatkunde, 1957, blz. 182. 
3) Leo XIII, Pius XI. Die sozialen Enzykliken, Rerum novarum, Quadragesimo anno. 

Rinll-verlag Stuttgart und Düsseldorf, 1953, blz. 62 geeft als officiële Duitse vertaling: 
... so muss doch allzeit unverrückbar jener oberste sozialphilosophische Grundsatz 

festgehalten werden, an dem nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: wie dasjenige, was 
der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, 
ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so vertösst 
es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen 
leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere übergeordnete Gemein
schaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die 
ganze Gesellschaftsordnung. Jedweder Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und 
Begriff nach subsidiär; sie soli die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie 
aber niemals zerschlagen oder aufsagen. 



OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJK WERK 329 

van beïnvloeding door de r.k. visie op het subsidiariteitsprobleem. En 
deze visie stelt wel telkens de doelmatigheidsvraag en houdt dus in de 
grond der zaak iedere concrete beslissing in eigen hand, maar kan van 
huis uit geen oog hebben voor interne eigen-geaardheid van de levens
kringen, die in de scheppingsorde zelf verankerd ligt en die de sterfelijke 
mensen hebben te eerbiedigen. 

Gaan we na deze opwekking tot omzichtigheid nader in op het positief
rechtelijk vastliggend beginsel van het subsidiaire karakter der overheids
zorg, zoals dat in het bovengenoemde art. 28 van de Armenwet is uit
gedrukt. Het heeft er alle schijn van dat de zoëven genoemde staats
commissie in de mening verkeert, dat ook zij aan het subsidiariteitsbe
ginsel trouw is gebleven. 

Deze mening nu is naar mijn oordeel aan bedenking onderhevig. Daar
bij heb ik niet zozeer het oog op de feitelijke onmogelijkheid om van 
delegatie en "samenwerking" (hoofdstuk V van het voorontwerp) te 
spreken, als aan de overheid slechts een subsidiaire taak is toegedacht. 

Het gaat mij hier veeleer om een dieper motief. De staatscommissie 
zegt wel op blz. 26 "In strijd met het subsidiariteitsbeginsel handelt de 
overheid, zodra zij zelf optreedt waar anderen, al of niet gesteund door 
de overheid, in staat en bereid zijn dit (= uitoefenen van de maatschappe
lijke zorg) doeltreffend te doen." Onmiddellijk daarop echter wordt de 
gelding van dit beginsel gekoppeld aan het maatschappelijk (rechts-) 
bewustzijn door te stellen dat, zodra de leniging of voorkoming van een 
vorm van financiële nood niet meer als zaak van barmhartigheid, maar 
van billijkheid en recht wordt gezien, het genoemde beginsel zijn gelding 
verliest (bedoeld zal zijn: de grens van zijn gelding heeft bereikt). 

Naar mijn mening klopt in deze stelling van de staatscommissie het 
hart van een hele reeks problemen, ook van dat van de taak der over
heid ten aanzien van de vormgeving van het maatschappelijk werk. Het 
gaat om de verhouding van barmhartigheid en recht, of liever - om de 
zaak zo te stellen dat geen twijfel gewekt wordt of ook de rechtdoende 
overheid zelf hier méde in geding is - het gaat hier om de vraag van 
recht op hulp. 

De verhouding van barmhartigheid en recht is naar mijn oordeel op 
geen andere wijze te stellen - en op te lossen - dan zoals dat in Oude 
en Nieuwe Testament, van de praktische kant, wordt gedaan. Herman 
Ridderbos heeft daarvan op de Centrale Diaconale Conferentie (gere
.formeerd) in 1955 een bijkans klassieke uitdrukking gegeven "het is juist 
de barmhartigheid, het mededogen van de Koning die Hem er mede toe 
brengt aan de armen recht te verschaffen" 4). 

De grote vraag voor mij is evenwel, of het mogelijk is hieraan in onze 
huidige samenleving positiefrechtelijk een juridische formulering te geven. 

Wanneer Ridderbos in het aangehaalde verband stelt, dat het "moeilijk 
is in te zien, dat ook de burgerlijke overheid de leniging van de stoffelijke 
nood, de opheffing van de maatschappelijke ellende zoveel in haar ver
mogen is niet als een onderdeel van haar rechtstaak en als integrerend be
standdeel van haar rechtsbeding (lees: rechtsbedeling) zou moeten zien" 

4) Zie Diaconaal Correspondentieblad, 1955, blz. 148 v.v. 
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(blz. 142), dan heeft hij kennelijk toch niet het barmhartigheidsregiment 
van de Oudtestamentische koning in de rechtstaak van de overheid in de 
moderne staat durven overbrengen. De kwestie van het subjectieve recht op 
hulp (onderstand) kunnen we hier beter laten rusten; de overheidsplicht 
om te helpen staat én voor minister Th. Heemskerk én voor de staats
commissie (waarvan ook antirevolutionairen lid waren) én voor Herman 
Ridderbos vast. Het lijkt daarom geoorloofd om hier van een onder ons 
algemeen aanvaard beginsel te spreken. 

Dat betekent dam echter dat het poneren van het subsidiaire karakter 
van de door de overheid verstrekte hulP een holle klank is, en niets meer. 
Immers de hulp, die de behoeftige als een "onverdiende gave" van de 
zijde van zijn medemensen of geloofsgenoten heeft te waarderen, voor 
wie de overheid slechts bij verstek van de medemens subsidiair in de 
plaats treedt, diezelfde hulp laat zich ook construeren als uitvloeisel van de 
rechts bedelende taak der overheid! 

Alleen de laatste voorstelling is m.i. deugdelijk (slechts te completeren 
met de aanvaarding van een subjectief recht, zij het nog niet rechtens ge
positiveerd), en zij moet worden doorgetrokken tot de erkenning van 
enerzijds de plicht tot barmhartigheidsbetoon door de medemens en ander
zijds het recht daarop van de in nood verkerende. 

Uit de verduistering, veroorzaakt door het verdachte subsidiariteits
beginsel, treden we dus thans te voorschijn in het licht van een hanteer
bare onderscheiding nl. de onderscheiding tussen plicht van de medemens 
en plicht van de overheid. Ik herhaal, dat naar mijn mening het pendant 
van die plicht, nl. het subjectieve recht op hulp, niet centraal behoeft te 
worden gesteld. 

Bij de zojuist volbrachte herleiding van een bepaald vraagstuk tot een
voudige proporties behoort het formuleren van enkele simpele waarheden. 

Hulp, die deze schone naam verdient "zoekt zichzelf niet", maar het 
welzijn van de ánder. Deze schone zaak wordt echter enorm gecompliceerd, 
wanneer de hulp wordt georganiseerd; want een organisatie, welke ook, 
zoekt zichzelf te handhaven o.a. vanwege het onvermijdelijk optredende 
onpersoonlijke element. 

Hulp moet voorts geboden worden door wie de benodigde hulp bieden 
kán. De klassieke vraag: wie is "de eerstgeroepene" om hulp te ver
leren? kan niet worden opgelost door de vaststelling wie de in nood ver
kerende het naast staat hetzij door geestelijke hetzij door natuurlijke ver
wantschap. Niet de moeder die niet zwemmen kan, is de eerstgeroepene 
om haar kind na te springen, maar de robuste sportsman, die naast haar 
op de walkant staat. Niet de arme zoon is de eerstgeroepene om zijn arme 
moeder te helpen, maar de rijke, verre bloedverwant. De rangorde van de 
hulpverlening wordt bepaald door het vermogen daartoe. Wil men de juist
heid hiervan inzien, dan moet men wel bedenken, dat er alle mogelijke 
sferen van hulp(verlening) zijn, hulp die de een wel, maar de ander niet 
bieden kan. Haar kind uit het water halen, moest die moeder niet doen, 
toen de sportsman hiertoe bereid was, maar de moeder blijft de "eerst
geroepene" om haar bibberend kind de moedert roost te bieden. De kérk 
is alleen bij machte om de arme tegemoet te treden met "troostelijke 
redenen uit den Woorde Gods", maar of de economische middelen door de 
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burgerlijke of door de kerkelijke gemeenten voor hem behoren te worden 
opgebracht, wordt bepaald door de vraag wie van beide het ruimst met 
die middelen is bedeeld. 

Met deze voorbeelden moge worden volstaan, ter verduidelijking dat 
hulp zich afspeelt in allerlei souvereine kringen van het leven. Wanneer 
de overheid zoals minister Th. Heemskerk het uitdrukte, hulp in de vorm 
"raad en bijstand" gaat verlenen, is de mogelijkheid aanwezig, dat de 
overheid haar grenzen overschrijdt. Toch kan men niet zeggen, dat zulk 
een overschrijding bij verstrekking van alleen materiële middelen on
mogelijk is: onaanvaardbare voorwaarden, verbonden aan de verstrekking, 
betekenen eveneens grensoverschrijding. 

Omtrent hulp moeten we tenslotte nog vaststellen, dat er een wezenlijke 
strijd (geen erestrijd dus) tussen verleners van hulp-op-hetzelfde-niveau 
alleen dan ontstaan kan, wanneer naast het hulpmotief er andere over
wegingen in het spel zijn, bv. propagandistische, culturele, enz. De grond~ 
regel van het maatschappelijk werk: "de hulp worde geboden door degene 
die de hulpbehoevende het naast staat", laat deze vaststelling, meen ik, 
onverlet. 

Overzien we de consequenties van onze beschouwing over de hulpver
lening, dan volgt daar voor de overheid ten aanzien van het maatschap
pelijk werk (voorzover dit in hulpverlening opgaat: daarover straks nog 
een enkel woord) uit, dat zij zowel een wetgevende als een uitvoerende 
taak heeft, zolang het karakter van haar hulp niet over de grenzen van 
haar competentie heengrijpt. Als zulk een overschrijding is bv. aan te 
merken de hulp, bestaande in de raadgeving om het aantal geboorten te 
beperken of om het geloof aan een noodlot of 't Godsbestuur vaarwel te 
zeggen. 

De morele en geestelijke aspecten van de nood kunnen in principe 
alleen door "het particulier initiatief" worden behandeld. Wie goed toe
ziet zal bemerken dat de voorrang van het particulier initiatief hier een 
meer principiële fWldering ontvangt, dan in de officiële overwegingen van 
het departement van Maatschappelijk Werk. De typering "voorrang" is 
dan echter minder passend geworden. 

N u kan men zeggen: Hoe nu, wanneer de overheid binnen haar terrein 
hulp verleent die bv. een bepaalde kerk voor zich opeist? Principieel kan 
men in dat geval niet stellen dat de overheid haar grenzen overschrijdt. 
Niettemin kan dan van die overheid gevraagd worden zich van de hulp 
te onthouden. Het motief is dan echter niet in de hulp, maar in de neven
motieven gelegen, bv. verkrijging van invloed op de geholpene. 

De nevenrnotieven, en ook allerlei rand- en ondersteuningsfuncties, 
van het maatschappelijk werk maken de bepaling van de praktische hou
ding en gedrag van de overheid in dit opzicht uitermate moeilijk. 

Ik noem er enkele: het maatschappelijk werk wil (ook) psychologisch, 
het wil (ook) pedagogisch, het wil (ook) cultureel benaderen. Het krijgt 
vat op de geholpene, maar houdt hem daarna ook nog onder zijn beslag. 
Dit geldt van individuen, ook van gezinnen, maar niet minder van hele 
gemeenschappen, grotere en kleinere. Het is, en wordt misschien steeds 
meer verleidelijk voor het maatschappelijk werk om deze "hefboom van 
beïnvloeding" voor de eigen overtuiging aan te grijpen, dit te meer, waar 
het maatschappelijk werk aan organisaties is gebonden. 
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Ook de overheidsinstanties gaan zich een partij in deze greep naar 
invloed gevoelen. 

Hier is dan niet alleen meer de vormgeving van het maatschappelijk 
werk in geding maar tevens de taak van de overheid inzake volksop
voeding, cultuurbevordering, trouwens ook volksgezondheid, en de onder
linge betrekking van die taken en haar verhouding tot het maatschappelijk 
werk; uiteraard voor dit artikel veel te omvangrijke vraagstukken. 

Aan de overheid zullen we moeten voorhouden, dat haar maatschappelijk 
werk aan grenzen gebonden is, grenzen, welke bv. het kerkelijk maat
schappelijk werk, waarvoor weer andere begrenzingen gelden, niet be
hoeft in acht te nemen. Hier ligt een taak van intensieve aandacht en 
studie voor de praktische politiek. 

Vele onderwerpen moeten blijven rusten; o.a. de subsidiëring van het 
maatschappelijk werk. 

Een opmerking van dr. Berghuis 5) geeft mij aanleiding tot de volgende 
beschouwing. Dr. Berghuis is geen voorstander van de organisatievorm 
van de zgn. opbouworganen. 

Hij verklaart zich tegen mengvorm van overheid en particulier initiatief 
(maatschappij). En wel op grond van het beginsel der souvereiniteit in 
eigen kring. Ik kan in zijn bezwaar niet inkomen. Ik laat daar, dat dr. 
Berghuis praktische uitzonderingen toelaat. Maar het is naar mijn oordeel 
zo, dat het beginsel der souvereiniteit in eigen kring ons niets kan ver
tellen over opportuniteit of aanvaardbaarheid van bepaalde organisatie
vormen. Dit beginsel eist géén uitwendige aanwijsbaarheid der grenzen, 
alleen eerbiediging daarvan. 

In een privaat contract, waarin de overheid partij is, kan onmogelijk 
blijken, dat de overheid overheid is. Zo ook in de opbouworganen. Hééft 
de overheid een taak in het maatschappelijk werk - in het cultureel 
maatschappelijk werk enz. - dan kan de overheid naar de mate waarin 
dit het geval is (de mate hangt samen met de souvereiniteit in eigen 
kring) dit samen doen met niet-overheidsinstanties. 

Toch meen ik wel iets van het bezwaar van dr. Berghuis te gevoelen. 
Er moet geloof ik achter schuilen de vraag: verricht de overheid het 
maatschappelijk werk met overheidsgezag ? 

De door de overheid uitgevoerde cultuurtechnische werken, om een 
voorbeeld te noemen, staan blijkbaar niet los van dit gezag, want naar om
standigheden onteigent de overheid in het raam van zulke projecten 
particuliere eigendommen ten algemenen nutte. 

Een dergelijke motivering lijkt mij echter ten aanzien van het door de 
overheid verrichte maatschappelijk werk niet mogelijk. Dat - ander
zijds - het aandeel nemen in het maatschappelijk werk door de over
heid (immers krachtens haar overheidstaak) op één lijn gesteld zou moeten 
worden met haar partij-zijn in een privaatcontract, moet in elk geval 
worden ontkend. 

Ik zou niet aan dr. Berghuis willen toeschrijven, dat hij van mening 
zou zijn, dat de overheid haar maatschappelijk werk met overheidsgezag 
verricht, maar zijn voormeld bezwaar zou wel in die richting kunnen 
wijzen. 

5) Anti-Revolutionaire Staatkunde, 1955, blzz. 15, 17. 
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Verwerpt men deze samenhang, ni. tussen het door de overheid ver
richte maatschappelijk werk en haar gezag als overheid, dan is daarmee 
m.i. tegelijk het verband tussen het verrichten van maatschappelijk werk 
door de overheid en de rechtsstaatsidee prijsgegeven, ja ook het verband 
tussen overheidsmaatschappelijk werk en het beginsel, dat de overheid 
de hoedster heeft te zijn van het publiek belang. 

Dit klopt volkomen op de boven aanvaarde fundamentele strekking 
van het maatschappelijk werk, ni. van hulpverlening; maar met de vraag : 
Is de overheid wel overheid, wanneer zij zelf een stuk maatschappelijk 
werk verricht? raken we onontwarbaar in de knoop. Die knoop door
hakken (of negeren), daarvoor is m.i. de tijd geenszins gekomen. Zolang 
we zouden leven in de gedachte, dat er in 1952 weer eens een departement 
is bijgekomen, terwijl we het hoogstens met wat goedmoedige spot als het 
lelijke eendje beschouwen, zólang zullen we vermoedelijk alleen denken: 
andere departementen (dus de overheid) verrichtten tevoren reeds maat
schappelijk werk, dus er is in 1952 niets veranderd, behalve dan admini
stratief-technisch. Realiseren we ons evenwel "het specifieke klimaat van 
het maatschappelijk werk, waarin de factor mens centraal wordt ge
steld" 6), pas dan kunnen we tot het inzicht komen dat noch onderwijs, 
kunsten en wetenschappen noch sociale zaken en volksgezondheid verge
lijkbaar zijn met het maatschappelijk werk als terrein van overheidsbe
moeiing, d.w.z. sedert 1952 opzettelijk doelbewuste, zelfstandige over
heidsbemoeiing, en niet langer als sequeel van andere bemoeiingen. 

De factor mens voorwerp van doelgerichte werkzaamheid van de over
heid (dit is de zin van de evolutie van armenzorg tot maatschappelijk 
werk) ! Het komt mij voor, dat de constatering van dit feit vergelijkbaar is 
met de ontdekking, dat het ,,(lelijke) eendje" een zwemvogel van een 
andere soort was! 

Ligt aan deze sprookjesachtige voorstelling een kern van juistheid ten 
grondslag, dan staan we voor de noodzakelijkheid van een principieel 
andere verantwoording van deze vorm van overheidsbemoeiing, een andere 
ni. dan bij onderwijs en bij sociale verzekering. 

Het theoretisch verwerken van deze situatie zal vooraf moeten gaan 
aan het "doorhakken" (of negeren) van de eerder genoemde knoop. 

Op één punt wil ik nog ingaan. 
Met de vraag tot hoever de taak van de overheid ten aanzien van het 

maatschappelijk werk gaat, hangt ook samen welke houding de overheid 
tegenover het particulier initiatief kan en mag aannemen. Van de aan
vang af van het bestaan van een afzonderlijk departement voor maat
schappelijk werk heeft de aan het hoofd daarvan staande minister zich 
tot taak gesteld de zelfwerkzaamheid van het particulier initiatief te stimu
leren. 

Naast het "verwijderen van de obstakels, die deze zelfwerkzaamheid 
zouden kunnen belemmeren" en "het scheppen van gunstige voorwaarden 
die deze zelfwerkzaamheid bevorderen" werd de stimulering zelfs op de 
eerste plaats gezet. 

Zie ik het wel, dan heeft met het noemen van deze overheidstaak een 

6) Mr. ]. "G. Dekkers in Katholiek Staatkundig Maandschrift, 1954, blz. 387. 
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nieuw idee haar intrede gedaan. Op het terrein van het onderwijs is de 
overheid nooit verder gegaan dan het uit de particuliere sector opkomende 
onderwijs op zijn best de erkenning van gelijkwaardigheid te gunnen en 
dus te subsidiëren, maar van een stimulering van bijzonder onderwijs 
is mij niets bekend. (Het christelijk buitengewoon lager onderwijs zou 
laatstelijk zelfs van het tegendeel kunnen spreken). De armenraden (Sociale 
Raden) van de Armenwet 1912 hebben principieel niet verder willen gaan 
dan aanmoediging van coördinatie en samenwerking van de organen die 
zich met armenzorg bezighouden, maar elke gedachte dat particuliere 
instellingen van weldadigheid zouden worden aangemoedigd is daar 
vreemd: de overheid blijft strikt neutraal. Heel de sociale verzekering van 
de overheid heeft in zijn gevolgen wel stimulerend gewerkt op het tot 
stand komen van allerlei sociale voorzieningen in de particuliere sector op 
dezelfde voet als de overheidsregelingen, maar ook daar was nooit van een 
direct stimuleren door de overheid sprake. 

In dit artikel zou ik nu uitdrukkelijk als een vraagpunt willen opwerpen: 
wat doet de overheid, wanneer zij zich opw.erpt als aanmoedigster, die 
prikkelt en aanzet tot particuliere initiatieven? Misschien dat wie stimu
leert, dit algemeen doet en iedereen dus dezelfde kansen geeft. 

Maar heel aannemelijk lijkt ons die motivering niet. Wie stimuleert doet 
dit daar waar hij een leemte meent te zien. Die leemte kán een algemeen 
karakter dragen (behoefte aan bejaardenzorg, aan mindervalidenzorg, 
aan zorg voor weduwen en wezen) maar zij kan evengoed een regionaal 
karakter hebben. En ook daarin kan en moet men dan een keuze doen. 
Denk aan de keuze van de zgn. ontwikkelingsgebieden. Nu draagt de in
dustrievestiging in die gebieden een stellig "algemeen" karakter. Maar 
kan men dit ook zeggen van het stimuleren van het particuliere maat
schappelijk werk, bv. in Cadzand ? Men begrijpe dus wel, dat ik deze 
vraag stel ten aanzien van het stimuleren. Wat het "verwijderen van 
obstakels" en het "scheppen van gunstige voorwaarden" betreft, geldt de 
bedoelde vraag niet, althans niet in zo strikte vorm. 

Ik hoop dat onze politici zich met mij willen afvragen of de overheid 
hier niet reeds ergens haar souverein gebied heeft overschreden, zich 
competenties begint aan te meten die boven haar bereik liggen, met de 
rechtsgelijkheid in strijd dreigt te komen en het vrije initiatief, door be
invloeding in een bepaalde (overheids-) richting, in zijn vruchtbaarste 
werkingen kan belemmeren. 

Allerlei sociologische onderzoekingen roepen verwante vragen op en 
zeker niet minder ingewikkelde. 

De nadruk moge er op gelegd worden, dat ik hier tot nadenken zou 
willen opwekken over een stellig niet gemakkelijke vraag. Eén persoon 
kan hier niet mee klaar komen; er zal hier in teamverband gestudeerd 
moeten worden. 

Het geeft te denken, wanneer minister Van Thiel de stimulering van 
het particulier initiatief door de overheid baseert op de subsidiaire taak 
van de overheid. 

Naar mijn mening is een staatsrechtelijk beginsel als de functionele 
decentralisatie veel doorzichtiger en een minder gevaarlijke valstrik, dan 
het zich wijsgerig aandienende subsidiariteitsbeginsel. Waarmee ik niet 
wil zeggen, dat wij verontschuldigd zijn door ons in die strik te laten 
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vangen. De verontschuldiging zou alleen aangevoerd kunnen worden door 
wie het eigen grondbeginsel niet (meer) begrijpt. 

Hiermee breek ik af, omdat de toegestane plaatsruimte vermoedelijk 
reeds is overschreden. 

Hopenlijk zijn deze verre van volledige en niet voldoende uitgewerkte 
gedachten toch duidelijk genoeg om het besef te wekken dat het voorge
legde vraagstuk belangrijk genoeg is om het grondig aan te pakken. 

Ook mede hierom, om weer scherp te zien wat a.r. beginselen te zeggen 
hebben in een concreet politiek vraagstuk. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

De dood van koning Haakon VII van Noorwegen in de tweede helft 
van september gaf gerede aanleiding het tijdvak te overzien, dat door zijn 
koningschap is omspannen. Als jongere zoon van een bescheiden konings
huis voorbestemd tot het leven in de schaduw van de monarchie, werd 
hij toch in 1905 geroepen tot de troon van een verwant volk. Toen toch 
werd de unie tussen Zweden en Noorwegen opgeheven, die sinds bijna 
een eeuw Zweden en Noren had verbonden, die echter in Noorwegen 
groeiende ontevredenheid had opgewekt. 

Een republiek wenste men in Noorwegen niet. In het Deense konings
huis vond men Prins Carl, die met een Britse prinses was gehuwd, bereid 
de kroon te aanvaarden. Tijdens zijn bewind ontwikkelde Noorwegen zich 
steeds meer in democratische richting. Zelfs kwam het socialisme gedu
rende enige tijd onder sterke invloed van het communisme. Geleidelijk 
werd het communisme echter uitgestoten. Sindsdien behielden de socia
listen weer de overhand. 

Koning Haakon beleefde ook de gruwelen van de tweede wereldoorlog. 
Hij werd balling. Hij zag ook de herrijzing van het vaderland. Sindsdien 
zocht deze uiterst democratische monarchie haar weg tussen het toegeven 
aan Russische infiltratie en westerse verbondenheid. Men koos de tweede 
mogelijkheid. De nieuwe koning heeft de regering aanvaard op een ogen
blik, dat het volk blaakt van energie, zowel op het gebied van de techniek 
als op het terrein der wetenschap. Mede door de uitgebreide sociale voor
zieningen zijn de physieke mogelijkheden daarvoor aanwezig. 

Noorwegen is op het ogenblik een van de nabije doelen van Rusland. 
Strategisch is dat te begrijpen. Nu Rusland niet in het centrum, zelfs 
niet door een koude oorlog ten aanval kan . overgaan, zoekt het zijn 
activiteit toe te spitsen op de flanken, dat wil zeggen in het uiterste noor
den en in het midden-oosten. In het laatste gebied heeft zich in de laatste 
weken een onrustige situatie ontwikkeld, waarvan men zelfs thans nog 
niet kan zeggen, of zij enige reële grondslag heeft gehad. 

Sinds de Suezcrisis toch heeft zich in Syrië steeds meer een anti-
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westerse stemming ontwikkeld. Dat hing eensdeels samen met een sterke 
republikeinse gezindheid, die zich telkens weer heeft gemanifesteerd in 
militaire grepen naar de macht. Anderdeels werkte hier stellig communis
tische invloed mede. Syrië had partij gekozen door de actieve belemmering 
van de olieafvoer naar het westen langs de pijpleidingen van Irak naar 
de Middellandse zee. Enige tijd later verstevigde het de militaire band 
met Egypte door de aanvaarding van een gemeenschappelijk opperbevel. 
Bovendien had Syrië nog altijd zijn zogenaamde Syrische droom, be
staande in het streven een rijk te stichten, dat behalve Syrië ook nog 
Jordanië, Israël en een stuk van Irak zou omvatten. Vooral de Syrische 
militairen hadden het oog gericht op de uitvoering van dit plan. Door 
het wegvallen van de Britse steun aan Jordanië was de positie van de 
regering te Damascus zeer verstevigd. En zo lag het voor de hand, dat 
de Verenigde Staten speciaal hun aandacht gingen richten op hetgeen zich 
daar afspeelde. Men meende daar een zeer sterke groei van communis
tische sympathieën te constateren. 

Nu loopt de grens tussen Syrië en Turkije voor een zeer groot ge
deelte door ee.n absolute woestenij. Evenwel heeft men ook hier en daar 
omstreden gebied van grote economische betekenis. De mogelijkheid be
stond dus, dat zich naar deze zijde de macht van Turkije ging ontwikkelen, 
dat als lid van het verdrag van Bagdad zeer positief de zijde van het westen 
had gekozen. Sterke geruchten over machtige Turkse troepenconcentraties 
veroorzaakten grote spanningen in dit gebied. Op ostentatieve wijze wer
den Egyptische militaire eenheden in Syrië gestationeerd. Rusland sprak 
dreigende woorden tegen de Verenigde Staten, die hier een oorlog zouden 
forceren. Merkwaardig genoeg werkte deze spanning weinig door in 
Turkije zelf. Daar interesseerde men zich meer voor de aanstaande alge
mene verkiezingen, omdat hier vooral de vraag zou worden beslist, of 
Turkije zich ook in de nabije toekomst in meer democratische richting 
zou gaan ontwikkelen. 

Niettemin achtte koning Saoud van Saoudisch-Arabië het nodig zijn 
bemiddeling aan te bieden. In de kringen van de Verenigde Naties over
woog men de zending van neutrale waarnemers, eve.ntueel van troepen, 
om de grenzen tegen overschrijdingen te beveiligen. Het vreemde was 
weer, dat de Verenigde Staten in geen enkel opzicht de spanning ver
meerderden doch zelfs de oefeningen van hun vloot naar het westen gingen 
verplaatsen. Eige.naardig ook, dat Turkije wel het aanbod van bemid
deling aanvaardde, maar Syrië, misschien wel, misschien ook niet. Juist 
toen het scheen, dat de organen van de Verenigde Naties iets meer activi
teit zouden gaan ontplooien, ging het gehele geschil als een nachtkaars 
uit. Men kan zich niet onttrekken aan de gedachte, dat hier gee.n wer
kelijk geschil heeft bestaan, maar dat men de spanning van de zijde van 
Moskou kunstmatig in het leven heeft geroepen. 

Indien het echter waar zou zijn geweest, dat Turkije inderdaad een 
aanval op Syrië in de zin had gehad, dan zouden alle verhoudingen in 
het midden-oosten ernstig zijn verstoord. De legermacht van Syrië be
tekent niets tegenover het modern bewapende en uitnemend geoefende 
en voortreffelijk geleide Turkse leger. Turkije zou waarschijnlijk in 
enkele dagen geheel Syrië onder de voet hebben gelopen. Vandaar dat 
Rusland, van uit zijn standpunt terecht aan Turkije de waarschuwing 
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deed toekomen, dat zijn grens in het noorden zeer kwetsbaar was. Stam
boul en Ankara liggen open voor luchtaanvallen. 

Dat is ongetwijfeld juist. Maar het is eveneens juist, dat een uitgelokte 
dan wel een onuitgelokte aanval op Turkije onmiddellijk tot gevolg zou 
hebben het uitbreken van een algemene oorlog, zodat de Turkse vlieg
velden evenals die van de andere leden van het pact van Bagdad onmid
dellijk ter beschikking zouden staan van de westelijke mogendheden. En 
Rusland is voor zijn petroleumvoorziening veel meer kwetsbaar dan 
Turkije. Zelfs indien Rusland de beschikking zou hebben over een vol
doend aantal lange afstandsbommenwerpers of geleide projectielen, waar
door in het gunstigste geval een aanval op de Verenigde Staten mogelijk 
zou zijn, dan zou Rusland als geheel toch nog veel gevaarlijker liggen 
dan alle westelijke staten gezamenlijk. 

Maar voor een doeltreffende verdediging van het westen is het eerste 
vereiste, dat de verschillende staten ook inwendig sterk zijn. En daarvoor 
is het nodig, dat er een krachtige regering aanwezig is. Daarom is Frank
rijk de zwakste schakel in de verdediging van het westen. In de eerste 
plaats, omdat zulk een groot gedeelte van de bevolking sympathiek staat 
tegenover het communisme en een tweede zeer belangrijk gedeelte geeste
lijk niet toegerust is om weerstand te bieden. Maar in de tweede plaats, 
omdat de opvolgende kabinetten alle in moeite zijn geboren en slechts 
door de angstvallige handhaving van een aangenomen compromis moei
zaam het leven konden rekken. Enige weken geleden verscheen er een 
merkwaardige studie over het hedendaagse Frankrijk, getiteld "As France 
goes". De schrijver David Schönbrun heeft het Frankrijk van vandaag 
van nabij kunnen waarnemen. Dit bracht hem tot enkele eigenaardige 
vragen: Frankrijk is een rijk land, waarom is er dan ontstellend veel 
armoede? Het is een rooms-katholiek land, waarom heeft het dan zulk 
een afkeer van de rooms-katholieke kerk en wantrouwt het deze zo sterk? 
Het is een democratisch land en waarom is de grootste partij gekeerd 
tegen elke vorm van democratie? ... 

Nu zijn er wel enkele oorzaken aan te wijzen voor Frankrijks politieke 
zwakte. De eerste oorzaak ligt hierin, dat Frankrijk sinds de dagen van 
de grote revolutie van 1789 het juiste begrip verloren heeft van het wezen 
van de gezagsverhouding. De Fransen zijn vóór alles individualist, on
danks het feit, dat zij internationaal-rechtelijk zulke fraaie theorieën weten 
te ontwikkelen. 

Dat individualisme beheerst ook de partijvorming en is oorzaak, dat 
samenwerking tussen de partijen zo stroef gaat. 

Dat laatste wordt nog versterkt, doordat de socialisten en de republi
keinse volksbeweging (grotendeels rooms-katholiek) na enkele jaren te 
hebben samengewerkt in de regering, over de regeling van het onderwijs 
geschil hebben gekregen. Bovendien veroorzaakt de aanwezigheid van 
de communisten, die men niet in een kabinet wil opnemen, dat het vormen 
van een regeringsmeerderheid nog moeilijker wordt. En een herhaalde 
stakingsgolf heeft doen zien, dat men in brede kringen de ernst van de 
huidige toestand minder schat dan het eigen belang. 

Bij de oplossing van de crisis, ontstaan doordat de regering geen finan
ciële steun kon krijgen voor de maatregelen, die zij nodig achtte voor 
het bedwingen van de onlusten in Algerije, heeft men gesproken over 



: 1
1 

:i 
, :' 

338 PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN - BUITENLANDS OVERZICHT 

de noodzakelijk geachte stabilisatie van de prijzen, over de posiüe van de 
schatkist, over de mogelijkheid van bezuiniging, teneinde deviezen te 
sparen, die dan gebruikt kunnen worden voor de invoer van grondstoffen 
voor de industrie. Telkens bleek het onmogelijk om een voldoende meer
derheid te krijgen. Tenslotte is dit gelukt aan een betrekkelijk jeugdige 
figuur, Gaillard. Het voornaamste gedeelte van zijn program schijnt ge
richt te zijn op het verkrijgen van fondsen, waardoor Frankrijk tenminste 
aan zijn eerste financiële verplichtingen kan voldoen. 

Voor Frankrijk is het slagen van deze plannen van belang, maar voor 
de landen, die met Frankrijk verenigd zijn in de Europese economische 
gemeenschap, niet minder. 

Over het algemeen lijden de vele organisaties op internationaal gebied 
aan eenzelfde euvel, namelijk, dat er onvoldoende geestelijke eenheid be
staat tussen de leden. B ij de organisatie van de Verenigde Naties is dat 
al zeer duidelijk. Het proefstuk voor de diepere eenheid tussen de leden 
was wel hun houding ten opzichte van het Hongaarse vraagstuk. Hier 
toch was een zeer sterke en fundamentele afwijking te constateren tussen 
de grondslag van de organisatie en het optreden van Rusland. Hebbèn 
de leden zich hier in gelijke zin uitgesproken? In de aanhef van het ver
drag van de Verenigde Naties leest men uitdrukkelijk, dat de diepe oor
zaak van de samenwerking is het versterken van het geloof in de funda
mentele rechten van de mens, in de waardigheid en waarde van de mense
lijke persoonlijkheid, in de gelijke rechten van mannen en vrouwen en 
de gelijke rechten van alle naties, klein en groot en dat men de voor
waarden wil scheppen, waaronder rechtvaardigheid en de achting voor 
de verplichtingen, die voortvloeien uit verdragen en andere bronnen van 
,internationaal recht kunnen worden gehandhaafd en dat dit alles nood
zakelijk is, omdat men de mensheid wil bewaren voor de gesel van de 
oorlog, die in een generatie tweemaal onzegbaar verdriet over de mens
heid heeft gebracht. 

Toen het nu ging over de veroordeling van het optreden van Rusland 
vond men onder de niet-voorstemmers telkens niet alleen de satelliet
staten, wat begrijpelijk is, maar altijd maar weer staten als Afghanistan, 
Cambodja, Egypte, India, Indonesië, de Jemen, Marokko, Syrië en 
Saoudisch Arabië. Wij laten nu maar in het midden, welke van deze 
staten in aanmerking zouden willen komen voor steun aan minder ont
wikkelde gebieden. 

Ernstiger is de vraag, of het wel juist is, dat een aantal staten, die dus 
kennelijk een andere opvatting hebben over de grondslag van de organi
satie, lid zijn in volle rechten. Dat is geen academische vraag, maar dat 
is een vraag, die om oplossing roept, omdat de toekomst van de organi
satie van de Verenigde Naties afhankelijk is van de homogeniteit der lèden 
omtrent de grondslag van de samenwerking. 

Tot dusver' heeft men zich omtrent deze zaken weinig bekommerd. 
Bij de Volkenbond was dat anders. Daar stelde men tenminste nog enige 
vragen als: Welke is de houding van de staat ten opzichte van zijn inter
nationale verplichtingen? Thans accepteert men leden, die onmiddellijk na 
hun toetreding kennelijk in strijd met de grondslag handelen, bijvoorbeeld 
inzake de handhaving van de rechten van de mens. Men denke aan Ghana. 

Wordt het niet tijd, dat men in de organisatie van de Verenigde Naties 
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een onderzoek gaat instellen naar deze hoogst belangrijke feiten? Al was 
het alleen maar, omdat men op de duur moeilijk kan vergen, dat fatsoen
lijke leden zich onderwerpen aan beslissingen genomen door een meer
derheid van staten, die volkomen in strijd zijn met de grondslag der Ver
enigde Naties. 

* 

BOEKBESPREKING 

F. KUYPER, Geloof en wereldbeeld. T. Wever, Franeker, 
z. j., 398 blzz. Prijs f 17.50. 

Onder bovengenoemde titel schreef de heer F. Kuyper een in 1956 ver
schenen studie, die terecht de aandacht heeft getrokken. De heer Kuyper 
heeft nagedacht over de betekenis van een "universele reformatorische 
levens- en wereldbeschouwing", gelijk hij het in zijn woord vooraf noemt, 
en is van overtuiging, dat deze wereldbeschouwing in theoretische vorm 
kan worden bedacht en besproken. Hij heeft de poging daartoe onder
nomen in de eerste zeven hoofdstukken van dit boek. De samenhang van 
geloof en wereldbeeld wordt daarna "op meer illustratieve wijze uitge
werkt". Reeds in het begin van zijn poging een reformatorische wereld
beschouwing in theoretische vorm te ontwikkelen, stuit de auteur be
grijpelijkerwijze op de vragen betreffende de exegese van het Schrift
woord. Nu mag men met een beroep op Rom. 3 : 2 aannemen, dat aan 
de kerk van Christus de woorden Gods zijn toevertrouwd. Schriftexegese 
is vóór alles een zaak van religie en religieuze verkondiging, waarin de 
uitlegging als een onzelfstandig element is ingebouwd. Gaat men nu deze 
uitlegging verzelfstandigen door haar hetzij als een kunst, een techniek 
of een wetenschap op te vatten, dan laat men onvermijdelijk de christelijke 
vrijheid inzake verkondiging en verstaan los en brengt men theoretisch 
schade toe aan de ruimte der kerk, die haar door Christus is gewaarborgd. 
Zo wordt voor het besef de draagwijdte van Christus' belofte omtrent de 
leiding des Geestes in de waarheid versmald, en kan ook de volle zin van 
het Exegetenambt van de Heiland niet meer worden gezien. En dit ambt 
is van grote betekenis. Want door dit ambt wordt de religieuze kennis 
van de mensen eerst mogelijk gemaakt: Niemand heeft ooit God gezien; 
de eniggeboren Zoon Die aan de boezem des Vaders is, Die heeft Hem 
ons verklaard, Joh. 1 : 18. Verbinden we hiermee de klassiek-reforma
torische gedachte, dat het Schriftgeworden Woord van niets anders getuigt 
dan van het vleesgeworden Woord, dan wordt tevens duidelijk, dat Chris~ 
tus de Exegeet, de enige Uitlegger van Gods Woord is. Door Zijn uit
leggers-ambt wordt het menselijk, ook kerkelijk, exegetiseren eerst mo
gelijk. En dit menselijk exegetiseren bedient zich uit de aard der zaak 
o. m. ook van theoretische hulpmiddelen. Maar deze hulpmiddelen blijven 
hulpmiddelen en verliezen hun dienende functie nooit. Zoals degene die 
het tempelgerei moet schoonhouden en gebruiksklaar doen blijven, daar
toe eventueel enige theoretische kennis omtrent poetsmiddelen behoort 
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te bezitten, zo moet de dienende methode ten bate van het verstaan der 
woorden Gods een soms ver-strekkende theoretische kennis bezitten in
zake klank- en betekenis-verloop der betrokken talen, structuur en be
paaldheid ener schriftelijke traditie, cultuurhistorische complexen der be
trokken volkeren, enz. Maar nooit kan deze dienende methode, die veelal 
een technisch en een theoretisch aspect vertoont, een beslissende uitspraak 
geven omtrent de zin van een Bijbelwoord of een lezing. De schoonhouder 
van tempelgerei overschreidt de grenzen van zijn bevoegdheid zeer, als 
hij bv. zo scherpe middelen gebruikt, dat het gerei ten dele vernield wordt, 
of als hij het gaat omsmelten en vervormen. Langs tekstkritische weg kan 
men komen tot de "meest waarschijnlijke lezing". (Ik laat het feit, dat de 
mogelijkheid van een tekstkritisch onderzoek volkomen afhankelijk is van 
lezer en geschrift in hun onderlinge menselijke relatie, hier even buiten 
beschouwing.) Gesteld, er zijn twee lezingen overgeleverd, a en b. Men 
kan aantonen, dat het minder waarschijnlijk is, dat a bij vergissing in b 
z'Üu zijn veranderd dan het omgekeerde. (Dit bewijs der mindere waar
schijnlijkheid is zelf weer een vrij hachelijke zaak, maar ook dit laat ik 
buiten beschouwing.) In dat geval kan men op tekstkritische gronden 
poneren, dat lezing b de meest waarschijnlijke is. Maar dit is niet meer 
dan een tekstkritische stelling. De kerkelijke exegese is daaraan niet onder
worpen. Een frappant voorbeeld levert de behandeling van 1 Joh. 2 : 20, 
waar men de lezing "oidate panta" louter op tekstkritische gronden ver
ving door "oidate pantes" (gij weet alle dingen; dit werd vervangen 
door: gij weet het allen). Het is niet moeilijk in te zien, dat de lezing 
"ai date panta" een aanzienlijk groter religieuze vulling en daarom een 
groter kerkelijk gezag heeft dan de andere. Men heeft echter het tech
nisch-theoretisch gezag van een methode laten heersen over het religieus
kerkelijk gezag van de kerk van Christus. Hier moge nog bij bedacht 
worden, dat de belijdenis dat Christus onze Exegeet is, ons Hem niet 
alleen als Uitlegger doet belijden, maar ook als Wegwijzer en V oor
ganger. Als de Schrift ons leert dat alleen Christus ons de Vader ver
klaart, ligt daarin tevens opgesloten dat Hij ons de weg naar de Vader 
baant en ons op die weg voorgaat. Daarom mogen we hierbij tevens 
denken aan Schriftwoorden als "Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven"; "de Leidsman ten leven", Hand. 3 : 1:5; "de Leidsman hunner 
behoudenis", Hebr. 2 : 10; ,,] ezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs", 
Hebr. 12 : 2. Al deze uitspraken liggen in één verband. Daaruit blijkt, 
dat ook menselijke theoretische hulpmethoden alleen dan zin hebben, als 
ze onder bewuste leiding van Christus' Geest worden ondernomen, zodat 
de exegeet in technisch-theoretische zin ook zelf in de woorden van zijn 
wetenschappelijke (d. w. z. op de wetenschaps-taak betrokken) geloofs
belijdenis tot uitdrukking kan brengen, hoe zijn Christgeloof zijn weten
schappelijke arbeid in gang zet, richt, bezielt en doorgloeit. Dat deze be
lijdenis in de loop van een aan wetenschap gewijd leven aan helderheid 
wint, doet niets af van de primariteit van het religieuze grondmotief en 
zijn formulering in een confessie. 

N u bestaat er in het gereformeerde leven sedert eeuwen een traditie, 
die de exegetische techniek een vrij grote mate van zelfstandigheid en 
soevereiniteit toeschrijft, doordat zij in haar wetenschapsbeschouwing in 
een of andere vorm de idee ener "natuurlijke rede" huldigt, waardoor deze 
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rede bij eigen licht en in eigen kracht tot het vinden ener wetenschappe
lijke waarheid bevoegd en bekwaam zou zijn. Dit houdt o. m. in, dat de 
bijdrage, welke een theoretisch-technische exegese zou kunnen leveren 
tot ons verstaan van de woorden Gods, niet het karakter van hulpdienst 
en levietenarbeid zou hebben, maar een zelfstandige en alleen aan zich 
zelf rekenschapplichtige poging tot waarheid-zeggen zou zijn. Deze situatie 
heeft een merkwaardige uitloper binnen het domein van de orthodox
christelijke theologieën. Daar immers werd men op grond van een van 
elders ontleende idee van de vrijheid (lees: soevereiniteit) der wetenschap 
ertoe gebracht, aan de theologie een gezag toe te kennen, dat het gezag 
der overige wetenschappen verre overtreft en zelfs maatgevend geacht 
werd voor het handelen der kerk en de geldigheid van haar belijdenis. 
In dit klimaat heeft de veel gewraakte uitdrukking "heilige theologie", 
die een parallel heeft in de zo gezellig klinkende term "Kirchliche Dog
matik", schone kans van levensvatbaarheid. Niettemin werd de eerstge
noemde uitdrukking in de loop der jaren dermate fel bestreden, dat men 
naar een aannemelijker sjibbolet diende om te zien. Dit werd gevonden 
door een halffilosofische, niet helemaal tot helderheid komende, schijnbaar 
bescheiden en daardoor sympathiek aandoende waardering van de sacra 
hermeneutica. Nu is een hermeneutiek een vertolkingsleer, die haar werk
veld zoekt in het menselijk taalleven naar zijn correlatieve bewegings
factoren van benoeming en verstaanbaarheid; we dienen echter wèl te 
onthouden, dat menselijk taalleven niet alleen taalleven, maar ook men
selijk is en om die reden de totale mens naar zijn individuele bepaling, 
personele relaties en ambtelijke betrekkingen binnen ons gezichtsveld 
brengt. Hier kan dus nooit sprake zijn van een theoretische analyse zonder 
meer. 

Deze hermeneutiek wordt nu voorts sacra, heilig, genoemd; en daar
mee licht ze haar doopceel, waarin te lezen staat dat haar functie geen 
andere is dan een poging om de zozeer in discrediet geraakte· sacra 
theologia nog ietwat te redden. Een tikje ondeugend zou men kunnen 
opmerken, dat aan de idee dezer sacra hermeneutica de rol is toebedeeld 
om de laatste schans van een wegtrekkend leger nog zo lang mogelijk te 
verdedigen. Men moet evenwel eerbied hebben voor de radicaliteit en 
energie, waarmee de verdediging van deze schans wordt verwezenlijkt. 
Want zij beschikt over doeltreffende wapenen. Haar pretentie is immers, 
dat deze hermeneutiek een douanekantoor beheert aan de grenzen van 
het territoir van Gods Verbond, en dat ieder (zonder uitzondering) die dit 
territoir wil betreden, dit kantoor moet hebben gepasseerd. Dat wil in 
feite zeggen, dat de sleutel der kennis Gods en de sleutelen des hemel
rijks in dit kantoor exclusief zijn geborgen. Het is duidelijk dat op deze 
wijze aan een wetenschap (want deze hermeneutica wil een theorie om
trent menselijk exegetiseren zijn) een taak wordt toegekend die zeer be
paald tot de volmachten van de kerk behoort. En omdat men dit ook 
eigenlijk wel voelt, wordt een binding van kerk en theologie voorgeslagen, 
die aan geen van beide recht kan doen, daar de theologie hierdoor een 
(onvoldragen) kerkelijk gezag, en de kerk een (eveneens onvoldragen) 
wetenschappelijk gezag moet pogen te hanteren. De uitzetting van een 
theologie tot sacrale wetenschap moet onvermijdelijk het zicht op de 
hoogheid der kerk belemmeren. In de praktijk vallen deze dingen wel 
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wat mee; de beambten in het genoemde douane-kantoor zijn vriendelijke 
mensen. Maar het is onze taak de dingen principieel te zien en te leren 
beoordelen, zonder ons daarbij te laten afleiden door de genoegelijkheden 
der praktijk. 

De heer F. Kuyper is m. i. aan het gevaar van een te hoge waardering 
voor de wetenschap niet ontkomen. Hij spreekt over een "universele 
theorie der Schriftuitlegging" en acht zulk een theorie noodzakelijk (blz. 
23). Dit is in zoverre begrijpelijk, als hij zich wenst te distantiëren van 
een Schriftuitlegging, die ietwat willekeurig met psychologische, geschied
kundige en taaltheoretische gegevens werkt. Terecht heeft de heer Kuyper 
opgemerkt, dat op die wijze aan het verstaan der woorden Gods theore
tische voorwaarden worden gesteld. In plaats van nu protest aan te 
tekenen tegen deze voorwaardelijkheid (die vrij goed past in het raam 
van een sacrale hermeneutiek als controlerende instantie), wil de heer 
Kuyper deze voorwaardelijkheid zo ver mogelijk uitbreiden, door aan een 
universele wereldbeschouwing de functie toe te kennen van praemisse voor 
een theorie der Schriftuitlegging (blz. 23). Hij wil "het integrale inzicht 
in de onderscheiden kennisgebieden aan het Schriftonderzoek ten grond
slag leggen" (blz. 24; cursivering van K. J. P.). 

Dit wil in feite zeggen (al zal de auteur deze conclusie wellicht niet 
voor zijn rekening willen nemen) dat het eigenlijk menszijn eerst door 
beoefening van wetenschap kan worden geconstitueerd. Indien immers een 
theorie der Schriftuitlegging mogelijk is, moet zij deel uitmaken van een 
theorie omtrent 's mensen religie. Want het verstaan en verklaren der 
woorden Gods is primair een religieuze activiteit, waarin naast de reli
gieuze kennisvorming ook het luisteren, gehoorzamen, volgen (ik denk 
weer aan Christus de Exegeet, de Wegwijzer, de Leidsman) zijn ge
impliceerd. Indien een theorie omtrent het verstaan der woorden Gods 
mogelijk was, zou zij een gezag bezitten dat hoger stond dan de auto
riteit der Schrift zelve. Want de Schrift exegetiseert zich zelf, zij komt 
tot ons als de teboekstelling van Gods liefdebevel tot onze zaligheid. De 
Heilige Schrift betuigt zelf haar eigen geldigheid, zoals de Heiland om
trent Zichzelf een geldig getuigenis geeft. Een theorie omtrent de uit
legging der Schriften kan niet anders zijn dan een werktuig om de deur 
van Gods Koninkrijk te openen, een sleutel der kennis. Maar de sleutelen 
des hemelrijks zijn niet wetenschappelijk; het Evangelie zelf is deze 
sleutel, in het Evangelie des Koninkrijks als "Voord des Levens ligt de 
bevoegdheid van Christus om te openen en te sluiten. Het Evangelie Gods 
is niet isoleerbaar : daarom is het niet vatbaar voor theoretische bewerking. 
In het nooit-isoleerbare Woord Gods dringt God Zelf in ons hart binnen, 
het is een dynamis, een kracht tot behoud in eeuwig leven, die alleen door 
het niet te peilen raadsel van onze boosheid tot een dodende kracht kan 
worden. Dat deze kracht Gods mensenwerk in dienst neemt opent inder
daad de ruimte voor een aantal theoretische hulpmethoden. Maar dit is 
niet gewichtiger dan het feit, dat in donkere maanden het kerkgebouw 
tijdens de avonddienst moet worden verlicht. Als er geen lampen in het 
kerkgebouw zijn, kan de eredienst niet volbracht worden. Maar is dit 
een reden, om de lichtvoorziening te beschouwen als grondslag en voor
waarde voor de eredienst? Het is volkomen waar, dat ik op een november
avond niet kan lezen als de lichtleiding defect is. Maar als ik de beste 
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bureaulamp ter wereld heb en er aan de lichtleiding niets mankeert, dan 
zal ik toch niet kunnen lezen, als ik er niet in slaag congeniaal te worden 
met het werk van de auteur dat ik voor me heb. 

En ons verstaan van de woorden Gods (onlosmakelijk verbonden met ons 
gehoorzamen en volgen en alle goed werk volbrengen) is een zaak van 
congenialiteit, die door Gods Geest wordt gewerkt; daarbij vergeten we 
natuurlijk niet, dat Gods Geest altijd uitsluitend Gods Woord gebruikt 
om ons te overtuigen van Zijn hartelijke liefde en trouw. In dit overtuigen 
ligt het getuigenis van de Geest èn óns getuigenis. En daarom is niet 
alleen een sacrale hermeneutiek, maar ook een universele wereldbeschou
wing een zaak van secundair gewicht. Secundair wil niet zeggen onbe
duidend of overbodig, maar wel, dat het secundaire in de tweede plaats 
komt en een afhankelijke en onzelfstandige positie heeft. Eerst op grond 
van onze geloofsgehoorzaamheid gaan wij pogen echt christelijke weten
schap te beoefenen, maar deze wetenschap is geen voorwaarde voor dit 
geloof, en evenmin een co.ntr6lekantoor dat passen uitreikt zonder welke 
we de landen der levenden niet zouden mogen betreden. 

Nu is het onloochenbaar, dat degenen die hetzij een theologie, hetzij 
een hermeneutiek, hetzij een universele wereldbeschouwing overschatten 
en daardoor de volmachten der kerk overdragen op de wetenschap, het 
zo kwaad niet bedoelen. Zij zién het gevaar niet, en daarin ligt zowel 
onmacht als schuld. Maar ten eerste mogen we bedenken, dat een der
gelijke overschatting van wetenschap een onverteerbaar voedsel is voor 
de volgende generatie, die, afkerig gemaakt van wetenschap in het alge
meen, nu óók déze wetenschappen met een wantrouwig oog zal gaan 
bezien of zelfs als schadelijk gaan verwerpen. Daar komt nog bij, dat 
deze principiële misvatting ook vandaag een sterk belemmerende factor 
is, die de blijdschap en energie wellicht in hogere mate verduistert en ver
zwakt dan wij nu kunnen vermoeden. 

Het boek van de heer Kuyper is een leerzaam boek, met grote ernst 
geschreven. Er ligt een eerbiedwekkende studie aan ten grondslag. En de 
auteur heeft de gave ingewikkelde dingen helder en smakelijk te zeggen. 
Zijn kritiek op de wijsbegeerte der wetsidee laat ik thans buiten bespreking, 
omdat ik meen dat hij de eigenlijke portée van deze filosofie niet gezien 
heeft. Zijn theorie inzake een geschiedenis van opeenvolgende wereld
beelden is zeer belangwekkend, al lijkt ze me een weinig speculatief. De 
grote verdienste van dit boek is, dat de auteur, wellicht zijns ondanks 
het gevaar va.n wetenschapsoverschatting duidelijk doet zien, doordat hij 
de casuspositie a. h. w. onder een sterk vergrootglas bekijkt en in het licht 
stelt. Hij is in gemoede overtuigd, dat wie zijn opvatting van wetenschap 
niet aanhangt, zijn leven in het geloof isoleert van de wetenschappen 
en de cultuurontwikkelingen van onze tijd in het algemeen. Dit is 
een ernstige misvatting. Een misvatting die we helaas vaker tegenkomen. 
Soms noemt men het streven, om de eenvoud des geloofs en de diepte 
en wijdheid der religie gelovig te handhaven tegen èlke wetenschaps over
schatting, een soort "fundamentalisme". Dwazer kan het niet. 

De mening, dat onze religie voor theoretisch onderzoek vatbaar zou zijn, 
is het grote struikelblok in alle reformatorische groepen; zij zullen de 
zo hoog nodige geloofskracht en strijdvaardigheid nimmer herwinnen, zo 
lang deze misvatting niet overwonnen is. 
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Het boek "Geloof en wereldbeeld" is zeer lezenswaard. Het werkt 
verrijkend en stimulerend. Mogen we de wens uitspreken, dat het gelezen 
en in studieverband grondig besproken worde. Als getuigenis van gerefor
meerd leven in zijn bezinning en rijkdom, maar ook in zijn beperking en 
misvatting, heeft het m. i. grote waarde. PROF. DR. K. J. POPMA 
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MR. C. J. VERPLANKE 

Vergissen wij ons niet, dan is er de laatste tijd weer een opleving 
gekomen in de belangstelling der antirevolutionairen voor het wel en wee 
hunner partij. De grote verkiezingsnederlaag van 1956 is daarvan een der 
oorzaken: men is op onvermoed hevige wijze met de feiten geconfronteerd 
en de roep om bezinning was niet van de lucht. Ieder stelde zijn diagnose 
en beval zijn therapie alm. En naarmate die therapie niet werd gevolgd, 
leefde de kritiek op. 

Dat alles is op zichzelf een gelukkig verschijnsel. Wanneer leden van 
een confessionele politieke partij gedachtenloos prijzen wat hun bestuurders 
wijzen en de gestie van hun partij ongeïnteresseerd volgen, heeft zulks 
veelal tot resultaat, dat er een vermaterialiseringsproces ontstaat; dat men 
zijn partij niet meer confronteert met zijn beginsel, maar met zijn belang; 
dat men tenslotte aan de meestbiedende zijn steun en stem schenkt. 

Het verblijdende van ons verkieûngséchec is dan ook, dat ons volksdeel 
nog bereid is gebleken zich te bezinnen. En het ware meer dan onver
standig, de daaruit voortspruitende belangstelling de kop in te drukken 
zonder aandacht te schenken aan wat te goeder trouw te onzer heroriën
tering naar voren wordt gebracht. 

Dat de meningen over diagnose en therapie uiteenlopen, is al evenmin 
verontrustend. Interne kritiek is er in de Anti-Revolutionaire Partij ge
weest, zolang zij bestaat, nu eens ter ene danyveer ter andere zijde, in tijden 
van neergang meer, in tijden van opgang minder. Dat behoeft niet te 
verwonderen, wanneer men let op het feit, dat deze partij de indeling van 
het kiezersvolk in conservatieven en radicalen heeft doorbroken en tegen
over een formatie van hen die het eens zijn over de mate van overheids
ingrijpen heeft gesteld de groepering van hen die het eens zijn over de 
principiële aard van het overheidsingrijpen. Binnen de kring dezer laatsten 
trof men dus conservatieven en radicalen aan, voorzover zij wilden leven 
uit de belijdenis van Christus' Koningschap over wereld en mensenleven 
en de overheid wilden zien als dienaresse Gods, die in de uitoefening van 
haar taak gehouden is de rechten van elke levenskring in acht te nemen en 
zich dus van de innerlijke beperktheid van die taak bewust is. 

De groep der wat meer conservatief ingestelden en die der meer voor
uitstrevenden zijn binnen de A. R. Partij uiteraard steeds blijven bestaan. 
"Ten allen tijde" - schreef Kuyper 1) - ,,(bestond) onder menschen, naar 

'1) Leader in De Standaard van 3 december 1877, opgenomen in Ons Program (met 
bijlagen), blzz. 1227-1229. 
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gelang van hun leeftijd, temperament en neiging, een gradueel verschil 
in zienswijze ... , waaruit op politiek gebied de onderscheidene scha
keeringen geboren worden, die men reactionair, conservatief, liberaal, con
ciliant, radicaal of ultra-radicaal pleegt te noemen." 

Deze verschillen bestaan nog. Ze bestaan binnen iedere partij, die zich 
niet - zoals P.v.d.A. en V.V.D. - baseert op de praktisch-politieke tegen
stelling conservatief-progressief, maar die haar fundament zoekt in de prin
cipieel-politieke tegenstelling: leven naar de Schrift of leven uit de mens. 
Deze verschillen bestaan dus ook binnen de A. R. Partij - volkspartij bij 
uitnemendheid, waarin conservatieven en progressieven zich wensen te 
scharen om de Bijbel, het Woord van God. 

Het is Da Costa geweest, die de praktisch-politieke nuanceringen tussen 
de wat meer behoudenden en de wat meer vooruitstrevenden binnen de 
principieel-politieke eenheid der antirevolutionaire richting heeft aangeduid 
als de droite en de gauche 2). Kuyper 3), die "het zich bij toeneming ten 
plicht (rekende), op het verschil te wijzen, dat in den boezem der antirevo
lutionaire partij tusschen haar rechter- en linkerzijde ... bestaat", nam de 
onderscheiding over, "wijl het verschil tusschen droite en gauche door ons 
niet in de studeerkamer uitgedacht, maar in het leven gevonden is." Hij 
liet aan deze opmerking de volgende treffende beeldspraak voorafgaan: 
"Er zijn Conservatieven op Revolutionair en Conservatieven op Anti
revolutionair terrein en evenzeer op beide terreinen vindt ge mannen, die 
niet conservatief maar liberaal of radicaal zijn. Er zijn twee geheel ver
deelende wortels, maar op beide groeit een plant, die zich bij het opgroeien 
in stengels en straks in takken en twijgen splitsen zal. Er zijn twee kleuren, 
noem ze groen en rood, maar die beide de onderscheiding van licht en 
donker groen of ook van licht en donker rood toelaten. Er is een vaart 
om de noord en een vaart om de zuid, maar bij beiden vindt ge een gelijk
soortige indeeling van breedte-graden. Of, wilt ge, er is op Uw thermo
meter een streek onder en een streek boven nul, en beiden zijn ingedeeld 
in gelijksoortige graden; maar even dwaas als 't nu zijn zou, te beweren 
dat tien graden onder nul en tien graden boven nul hetzelfde is, even 
onzinnig moet het den kenner in de ooren klinken, te hooren voorwenden, 
dat een Conservatief van onzen wortel met een Dagblad-conservatief 4) 
saam moet gaan; of erger nog, ons, wijl we radicalen op anti-revolutionair 
terrein zijn, van geestes-eenheid met de roode radicalen te hooren betichten. 
Ook op staatkundig gebied mag gelijk en eigen niet verward worden. 
Ongetwijfeld één is ons hoofdbeginsel, d. w. z. één de wortel, waarop we 
bloeien; maar een plant, die tot het splitsen van haar stengels niet komt, 
zweert dood. In dien zin, en in geen anderen, is ook onzerzijds op het 
erkennen van dat splitsen der stengels aangedrongen." 

Of die erkenning bij Kuyper in de praktijk even sterk was als in de 
theorie, is intussen de vraag. De wederzijdse politieke waardering tussen 

2) Vgl.]. C. Rullmann, Da Costa in zijn beteekenis voor de Antirevolutionaire Partij, 
in A. R. Staatkunde II (1926), blz. 241. 

3) T. a. p. 
4) Bedoeld worden die conservatieven, die hun spreekbuis hadden in Het Dagblad, 

"het Haagsche hoofdorgaan der would-be Conservatistische coalitie" (aldus Kuyper in 
De Standaard van 10 september 1875, Ons Program (met bijlagen), blz. 38). 
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Groen en Wormser, van wie de eerste door Da Costa 5) tot de gauche'en 
de laatste tot de droite werd gerekend, was bepaald groter dan die tussen 
Kuypet, die zichzelf met nadruk tot de gauche rekende, en een figuur uit 
de droite als Fabius. 
" Het schijnt, alsof de erkenning dezer schakeringen langzamerhand op de 

achtergrond is geraakt. Zelfs van een theoretische erkenning, als waarvàn 
door Kuyper .met zoveel nadruk gerept, werd met name na de oorlog niet 
meer gewaagd. Vermoedelijk stak hierachter de onbewuste vrees, dat· men 
van de zijde der doorbraak uit zulk een erkenning propagandamunt zou 
slaan. Deze vrees dunkt ons ongegrond: de worteleenheid tussen' beide 
schakeringen is van religieuze aard en de partij, waarin zij optreden, is een 
geloofsgemeenschap, die het noodzakelijke gevolg is van, gehoorzaamheid 
aan het Woord des Heren. Deze w:orteleenheid ontbreekt in 'de partijen, 
waarin de doorgebrokenen een plaats hebben gekregen, zelfs al zou - quod 
non! - de overeenstemming over het praktisch te voeren politieke beleid 
daar groter zijn dan in de confessionele partijen. 

Intussen zijn de "stengels" binnen de Anti-Rèvolutionaire Partij onmis
kenbaar "gesplitst" gebleven. Nogmaals: geen wonder voor een confes
sionelepartij, die een horizontale doorsnee van ons volksleven vormt. 

Deze schakeringen zijn met name na de grondwettelijke beëindiging 
van de Ind( ones )ische kwestie, waarop aller belangstelling gericht was, 
duidelijk aan de dag getreden. De deelneming aan het kabinet was daartoe 
de eerste aanleiding. Men heeft deze schakeringen zelfs benaamd en dàar· 
voor de weinig gelukkige uitdrukkingen "linker"- en "rechter"-vleugelge
introduceerd. Nog onlangs heeft drs. G. Puchinger in een artikelenreeks 
in Contact - ons overgeleverd door onze voortreffelijke Documentatie
dienst 6), die ons in een waardevollepersschouw regelmatig een objectief 
beeld verschaft ook van de schakeringen binnen onze partij - het bestaan 
dezer vleugels nadrukkelijk gesigmi.leerd, waarna dr. Diemer in enkele 
hoofdartikelen in De Rotterdammer - ons eveneens overgeleverd door 
onze Documentatiedienst 7) - dit beeld zonder meer overnam. 

Zoals opgemetkt, de terminologie is weinig gelukkig. De uitdrukkingen 
"rechts" en "li.nks" hebben in de Nederlandse politiek de betekenis ge
kregen van: confessioneel en niet-confessioneel. En het gebruik van de term 
"linkervleugel" wekt licht de indruk,als zou deze nuancering minder aan 
de confessie zijn gebonden dan de "rechtervleugel". 

De introductie van deze terminologie, hoe goed bedoeld, is dan ook te 
betreuren. Zij doet de auteurs geen goed, omdat zij bij voorbaat tot mis
verstanden aanleiding geeft en de noodzakelijke erkenning der schakeringen 
belemmert. De (evenzeer te betreuren) neiging ontstaat dan, het bestaan 
van schakeringen te dementeren liever dan over "rechts" en "links" te 
spreken. 

Toegegeven zij, dat een karakteristieke benaming niet licht valt te vin
den. De inhoud, die Kuyper aan de begrippen droite en gauche gaf door te 
stellen, dat de droite meer de nadruk op de staat" op het gezag, en degauche 

5) VgJ. ]. C. Rullmann, t. a. p. 
6) 26 oktober 1957, no. 20, blzz. 648~50. 
7) 6 juli 1957, no. 13, blzz. 441~449 i 20 juli 195J, no. 14, ·blzz. 467~73; 3 augustus 

1957, no. IS, blzz. 493-499. 
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meer de nadruk op de maatschappij, op de vrijheid, legde 8), past niet 
geheel op wat thans de rechter- en de linkervleugel wordt genoemd. 
Rekende Kuyper zichzelf tot de gauche 9), Puchinger noemt hem de leider 
van de rechtervleugel 10). Men zou daarom hoogstens kunnen zeggen, dat 
de ene schakering wat minder bevreesd is voor overheidsbemoeiing en meer 
de nadruk legt op het "U ten goede" en dat de andere de overheid staak 
wat enger begrensd ziet en meer de nadruk legt op het "om der zon
den wil". 

Hoe dan ook, men sluite voor het bestaan dezer schakeringen niet het 
oog. Men noeme ze, wat ons betreft, blauwen geel, mits men maar niet 
haar bestaan zelve weigert te erkeIUlen, omdat "rechts" en "links" op dat 
bestaan niet past. Men zie zelfs liever af van een nauwkeurige grensbe
paling, opdat vermeden worde, dat de vleugels tot organisatorische vorm
geving binnen het ene partijverband zouden komen. Juist om dit funeste 
gevolg van georganiseerde vleugelvorming te voorkomen, zal men overigens 
tot "een onderling open en eerlijk gesprek", als waartoe in de boven
aangehaalde artikelenreeks in De Rotterdammer wordt aangespoord, 
moeten komen. Want niet minder funest voor het voortbestaan ener partij 
is een éénrichtingsverkeer, dat eendracht suggereert, maar tweedracht 
voedt. 

Het is niet één bepaalde schakering, die de laatste tijd binnen de Anti
Revolutionaire Partij in woord en geschrift haar kritiek op en haar toe
nemende verontrusting over het beleid van ministers en kamerfractie en 
de denkbeelden van de. redactie van het partij-orgaan, tot uiting brengt. 
Uit verschillende sectoren van onze partij komt de vrees naar voren, dat 
te ver gaande staatsbemoeiing wordt aanvaard, ja zelfs verdedigd, en te 
weinig stelling wordt genomen tegen een toenemend overheidsingrijpen in 
de niet-statelijke samenlevingsverbanden. 

Zij die zich tot de verontrusten rekenen, verschillen echter, als het gaat 
om een analyse van de achtergrond der feiten, waartegen zij zich richten. 
Velen - gelukkig niet allen - vinden de grond voor hun kritiek in de 
feitelijkheid van allerlei concrete overheidsmaatregelen of van bepaalde 
verschijnselen in de partij. Zij storten daarover de fiolen van hun toom 
uit en geven zelfs een therapie aan, zonder dat zij echter doordringen tot 
de ziekte zelf, die aan de bekritiseerde maatregelen of verschijnselen ten 
grondslag ligt. 

Daarentegen zijn er anderen - en wij rekenen ons gaarne onder hen -
die op het standpunt staan, dat eerst de achtergrond moet worden geanaly
seerd, zal de therapie niet falen. Tot die achtergrond willen wij ook op 
deze plaats trachten door te dringen, omdat wij er van overtuigd zijn, dat 
er appèl mogelijk is op een grote groep eenvoudigen onder ons christen
volk, die zelf de woorden ter bestrijding van de staatsadoratie niet weten 

8) Vgl. mr. K. Groen, Dr. A. Kuyper over "droite" en "gauche" (overdrukken uit 
De Roeper van november 1950), blz. 6, waar een drietal hoofdartikelen van Kuyper 
over "Droite" en "Gauche" in De Standaard van 28 en 30 mei en van 2 juni 1879 
worden samengevat. 

9) Ons Program (met bijlagen), Voorrede, blz. VII. 
10) Contact van 20 juli 1957 (Documentatiedienst van 3 augustus 1957, no. 15, 

blz. 496). 
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te vinden, maar voor die woorden openstaan, indien hun christelijk ge
weten er door wordt aangeraakt. 

Tot de achtergrond der ziekte dringt men namelijk eerst door, wan
neer men het zelfontdekkend element in het politieke leven van de gelovige 
christen in het geding brengt. 

Want wat is de oorzaak van vrijwel alle overheidsingrijpen? 
Het zal ongetwijfeld voorkomen, dat een overheid bezield is van 

machtswellust en er bewust op uit is, de ganse samenleving te verstate
lijken. Zulks is met name het geval in dictatoriale staten, waar de overheid 
geen zedelijke grondslag in het volk vindt. 

In een land als het onze is echter de overheid in· sterke mate gebonden 
aan de volksovertuiging en vinden haar maatregelen in het algemeen weer
klank bij, ontspruiten zelfs niet zelden aan de moraal, die in het volk leeft. 
Het overheidsingrijpen te onzent is derhalve meestentijds het gevolg van 
in het volk levende verlangens. Om dat overheidsingrijpen wordt veelszins 
gevraagd en zo niet, dan wordt het uitgelokt. 

Men signaleert dan ook met zijn kritiek op het overheidsbeleid ten diepste 
niet een ziekte bij de partij of bij de overheid, maar bij de burgers, ook bij 
die burgers die tezamen dè Anti-Revolutionaire Partij vormen. De mentali
teit van die burgers is de oorzaak van de ziekte, waarover men veront
rust is en die sommigen willen cureren zonder de hacil te doden. 

Hoezeer de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft, niet zij dient 
uitsluitend te worden aangesproken, indien zij de rechten van een levens
kring aantast, maar de levenskring zelf, die door het nalaten van zijn plich
ten en door zijn gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef tot dit overheids
ingrijpen aanleiding gaf. Ongetwijfeld, de overheid die aan iedere roep 
om ingrijpen gehoorzaam gevolg geeft, zelfs ingrijpt (subsidieert) zonder 
dat er om wordt gevraagd, faalt. Maar zij faalt pas, nadat hij die onnodig 
om ingrijpen vraagt of het ongevraagde ingrijpen door houding en moraal 
uitlokt, heeft gefaald. 

Zo blijkt de oorzaak van de door vele verontrusten gesignaleerde ziekte
verschijnselen te liggen in het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij 
het Nederlandse, ook bij het antirevolutionaire volk. De eigen taak, die 
God iedere levenskring oplegde, wordt steeds minder begrepen. Men ziet 
de overheid veelal niet als laatste, maar als eerste toevlucht. 

De voorbeelden liggen voor het grijpen. 
Men verwijt de overheid, dat zij te willig subsidies verleent en steeds 

meer met belastinggeld laat financieren wat uit vrije offervaardigheid be
hoorde te worden opgebracht. Doch in de eerste plaats dient men zijn ver
wijten te richten tot degenen die aan subsidie de voorkeur geven boven 
de uiterste krachtsinspanning om eigen zaken te financieren. En het past 
hem, die subsidie vraagt en aanvaardt, niet, de overheid te verwijten, dat 
zij (al is het ten onrechte) subsidie verstrekt. 

Men verwijt de overheid, dat zij de woningbouw onvoldoende bevordert. 
Doch in de eerste plaats dient men zijn verwijten te richten tot degenen 
die aan een woningwetwoning de voorkeur geven boven de uiterste krachts
inspanning om zelf te sparen en een woning te bouwen. 

Men verwijt de overheid, dat zij het economisch leven te zeer aan ban
den legt. Doch in de eerste plàats dient men zijn verwijten te richten tot 
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hen die in dat economisch leven werkzaam zijn en om overheidsingrijpen 
vragen. 

Dat alles geldt ook, misschien wel bij uitstek, voor ons antirevolutionaire 
volk, dat een .. christenvolk pretendeert te zijn. Ook zijn veerkracht, zijn 
offervaardigheid, zijn verantwoordelijkheidsbesef zijn beïnvloed door de 
geest dezer eeuw. Dat wordt door tal van opposanten te weinig begrepen. 

Om onder de ban van die secularisatie uit te komen dient de oppositie 
naar de diepte af te steken. Men mag niet in eerster instantie een partij 
verwijten, wat eigenlijk de individuen, die in die partij zijn samenge~ 
bundeld, behoort te worden verweten. En die individuen, die antirevolu
tionaire burgers dienen tot bekering te worden opgeroepen. Aan ieder per
soorlijk dient in prediking en in gesprek, maar niet in het minst door eigen 
voorbeelden levenshouding weer te worden geleerd, dat hem die in gerech
tigheden wandelt, zijn brood wordt gegeven en zijn water gewis is (Jes. 
33 : 15) en dat hij dat brood en water niet in de eerste plaats bij de over
heid moet zoeken. 

Wanneer van dat streven iets meer openbaar kwam, zou veler veront
rusting meer aanspreken. Dan zou trouwens ook onze kritiek naar buiten 
aan waarde winnen en zou het verweer tegen socialisme en liberalisme een 
belangrijke kwaliteitsverbetering ondergaa,n. 

Maar het benauwende is, dat wij door een wellicht te absolute scheiding 
van levenskringen in staat schijnen te zijn een dubbele moraal te voeren: 
één in de staat en één in de niet-statelijke levenskringen. De souvereiniteit 
in de eerste zit ons hoger dan in de laatste. 

Indien men echter over de mentaliteit van de antirevolutionaire burger, 
over de vervlakking van diens verantwoordelijkheidsbesef en over diens 
onvoorwaardelijke en volstrekte gehoorzaamheid aan de geboden des Heren 
verontrust was, zou de verontrusting over enig partijbeleid een ander 
karakter dragen. 

Deze verontrusting zou de grondslag van ons antirevolutionair belijden, 
dat toch niet slechts een politiek, maar een religieus belijden is, raken. En 
deze verontrusting missen wij veelszins in de betogen van hen die zich ver
ontrust noemen. 

Dat achten wii het verontrustende in hun verontrusting. 

* 
DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN HET NEDERLANDS 

GEZAG IN NIEUW·GUlNEA 

DOOR 

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

"Nederland heeft zijn gezag in lrUJië (lees Nieuw
Guinea) uit te oefenen allereerst in het belang van 
de inheemse bevolking en tot bescherming van haar 
recht", A. W. F. Idenburg in Schrift en Historie, 
1928, blz. 217. 
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Er is over de juridische grondslag der koloniale gezágsverhouding zeer 
veel geschreven. Er heerst ook zeer veel misverstand over. Vast staat, dat 
men het ontstaan van zulk een verhouding niet los kan maken van de 
historie. Hoe men ook denken moge over de vestiging van het Nederlands 
gezag in Indië, dit gezag heeft eeuwenlang gegolden en de historische ont
wikkeling heeft zich voltrokken in de zin van steeds toenemend machts
overwicht van Nederland ten aanzien van de inlandse gezagsdragers. Op 
deze ontwikkeling behoeft hier niet verder te worden ingegaan 1.). Slechts 
zij opgemerkt, dat men er zich enerzijds voor moet hoeden de rechtmatig~ 
heid van het gebruik van machtsmiddelen, die vroeger naar geldend recht 
als geoorloofd werden beschouwd, af te meten naar huidige rechtsopvattin~ 
gen, terwijl men anderzijds niet uit het oog mag verliezen, dat de eis der 
gerechtigheid als toetssteen voor het positieve recht vroeger evenzeer goM 
alsnu. In cóncreto houdt dit in, dat het verwerven van "wingewesten" in 
vroeger eeuwen als een rechtmatige wijze van gebiedsuitbreiding gold. 
Men kan thans in vele gevallen terecht kritiek uitoefenen op de modus 
quo, waardoor echter de rechtstitel niet wordt aangetast. Naar huidig 
volkenrecht is "verovering" als gevolg van agressie bepaaldelijk geen 
rechtsgrond meer voor gebiedsverwerving. Op het al of niet geoorloofd'
zijn ·van "annexatie" in bepaalde gevallen behoeft. hier niet verder te wor
den ingegaan. 

Evenmin is hier thans allereerst aan de orde het ook ten aanzien van 
Nieuw-Guinea zo belangrijke punt van de zedelijke verantwoordelijkheid 
voor het geestelijk en materieel welzijn der bevolking van vreemd gebied, 
waarover een bepaalde staat souvereiniteit uitoefent. 

Het staat onomstotelijk vast, dat een historisch gegroeide koloniale 
verhouding ook nu .nog rechtens erkend is. Dit blijkt o.m. uit hoofdstuk 
XI van het Handvest der Verenigde Naties en uit de beroemde "Decla
ratie" daarvan, waarin de mogendheden, welke het beheer over (nog) niet
zelfbesturende gebieden voeren, bepaalde verplichtingen t.a.v. dat beheer 
hebben aanvaard 2)~ Het feit, dat het "koloniaal" beheer volgens .het Hand
vest moet zijn gericht op het zelfbestuur van de betrokken gebieden doet 
.niet af aan de omstandigheid, dat de koloniale rechtsverhouding het uit
gangspunt vormt. 

De wijze waarop in de laatste decennia tal van afhankelijke gebieden 
hun zelfstandigheid hebben verkregen bevestigt deze opvatting. Nimmer 
kwam deze zelfstandigheid tot stand door een eenzijdige onafhankelijk
heidsverklaring, doch steeds was zij het resultaat van een· verdrag tussen 
"moederland" en "kolonie", waarbij de souvereiniteit over het tot dusver 
onder vreemd beheer gestaan hebbend gebied geheel of gedeeltelijk werd 
overgedragen en de nieuwe relatie tussen beide landen werd geregdd. Hèt 
sluiten van zulke tweezijdige overeenkomsten houdt de erkenning in, 
dat de vroegere kolonie eerst dan volkenrechtelijk volledig als rechts
subject geldt, wanneer zij niet alleen "de facto", doch eveneens "de jure" 
de souvereiniteit naar binnen en naar buiten bezit. 

1.) Zie daarvoor o.a. Van Asbeck, L' élément international aux I ndes 'néerlandaises, 
Annuaire Grotius, 1935. .. 

2) Nederland heeft althans, en terecht, steeds het standpunt ingenomen, dat de 
"Declaratie", als integrerend deel van· het Handvest, bindende rechtsregelen bevat. 
Andere beherende mogendheden o. a. Frankrijk zien hierin slechts morele verplichtingen 
op grond van het minder-gelukkige opschrift boven hoofdstuk XI. 
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Hieruit volgt, dat Nederland volkenrechtelijk de souvereiniteit over het 
voormalig N ederlands-Indië bezat tot aan de plechtige souvereiniteits
overdracht aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op 
27 december 1949. Wat toen werd overgedragen was "het gezag de jure", 
de rechtstitel, die aan het de facto staatsgezag der Indonesische bestuurs
organen, met name die der Republiek Indonesië, tot aan die dag had ont
broken. 

Op 17 januari 1948 werd bij de Renville-overeenkomst nog op voor
stel van de Commissie voor Goede Diensten als eerste beginsel door beide 
partijen aanvaard: "De souvereiniteit over geheel Nederlands-Indië is 
en blijft berusten bij het Koninkrijk der Nederlanden totdat, na een be
paaldtijdvak, het Koninkrijk der Nederlanden zijn souvereiniteit over
draagt aan de Verenigde Staten van Indonesië." 

De bewering van Indonesische zijde, dat de Republik Indonesia rech
tens haar ontstaan te danken zou hebben aan de Onafhankelijkheidsver
klaring van 17 augustus 1945 is dus bepaaldelijk onjuist. De aanvaarding 
van de souvereiniteitsoverdracht bij bilateraal verdrag (de mantelresolutie 
werd behalve door Nederland en de republiek Indonesië, mede onder
tekend namens de Bijeenkomst voor Federaal Overleg en de commissie 
der Verenigde Naties .voor Indonesië, doch bij het Verdrag zelf waren 
slechts twee parijen betrokken nI. het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië) hield eveneens de erken
ning in, dat tot aan 27 december 1949 aan het gezag der republiek de 
rechtstitel had ontbroken 3). 

Het is nodig dit juridisch scherp te stellen, daar dit van groot belang 
is met betrekking tot Nieuw-Guinea. 

Het Nederlands gezag over Nieuw-Guinea is oorspronkelijk op dezelfde 
wijze gefundeerd als dat over geheel voormalig Nederlands-Indië, nI. 
bij eenzijdige inbezitneming. Officieel geschiedde dit door de Nederlandse 
staat eerst in 1828 bij Proclamatie. Voorlopig was het een inbezitneming 
op papier, daar het ongezonde klimaat de daadwerkelijke vestiging van 
het Nederlandse gezag op Nieuw-Guinea voorshands verijdelde. In 1855 
vestigde zich de protestantse zending aldaar, en wel op een eilandje 
Mansinam. 

Eerst van 1898 af wordt het Nederlandse bestuur op Nieuw-Guinea 
daadwerkelijk gevestigd, eerst aan de Noordkust te Manokwari en aan 
de Westkust te Fak-Fak en in 1902 te Merauke aan de Zuidkust. Hier 
werd ook in 1905 de eerste rooms-katholieke missiepost gevestigd. Nadien 
werd het bestuur regelmatig uitgebreid. 

In de tweede wereldoorlog kwamen het noordelijk en westelijk deel van 
het territoir onder J apanese bezetting; het zuiden bleef hiervoor gespaard. 

In juli 1946 werd het gebied administratief weer een afzonderlijke 
residentie. Op 27 december 1949 vond de instelling van het Gouvernement 
Nieuw-Guinea plaats 4). 

3) Hiermee is niet in strijd het feit, dat de republiek na het akkoord van Linggadjati 
(15 november 1946) aanstonds "de facto" erkend werd door de Verenigde Staten, het 
Britse Rijk, Australië, China, India, Syrië, Irak, de Libanon en Egypte, en zelfs door 
het laatste land op 11 juni d. a. v. "de jure". Erkenning heeft immers geen constitutief, 
doch een declaratoir karakter. Deze erkenningen hebben politiek gezien de internatio
nale positie van de republiek natuurlijk wel versterkt. 

4) Zie Rapport inzake Nederlands Nieuw-Guinea over het jaar 1954, uitgebracht 
aan de Verenigde Naties, ingevolge art. 73e van het Handvest, blz. 5 e.v. 



DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN HET NEDERL. GEZAG IN NIEUW-GUINEA 353 

Sinds 1956 omschrijft artikel 1 van de Grondwet Nederlands Nieuw
Guinea als een deel van het grondgebied van het Koninkrijk der Neder
landen 1» en bepaalt in artikel 2, derde lid, dat de staatsinrichting van 
Nederlands N'ieuw-Guinea bij de wet zal worden geregeld. 

Het conflict met Indonesië over Nieuw-Guinea, dat sedert 1954 elk 
jaar opnieuw voor het forum van de Verenigde Naties wordt gebracht, 
bestaat hierin, dat Indonesië beweert, dat de souvereiniteitsoverdracht van 
27 december 1949 betrekking had op het gehele territoir van het voor
malig Nederlands-Indië, waarvan de residentie Nieuw-Guinea een inte
grerend deel vormde. 

Nederland stelt daar tegenover, dat dit gebied daarvan juist opzettelijk 
is uitgezonderd en dat op grond daarvan het rechtmatig Nederlands gezag 
aldaar onverminderd voortduurt. 

Er is verschil van mening over de vraag of de residentie Nieuw-Guinea 
van meet af bij de onderhandelingen met de republiek in een uitzonderings
positie is geplaatst. 

Vast staat wel, dat in de zg. Malino-politiek van Van Mook die de 
federatieve opbouw van Indonesië ten doel had, ook aan Nieuw-Guinea 
was gedacht, al wordt niet duidelijk welke status men aanvankelijk voor 
dit gebied op het oog had. Het Akkoord van Linggadjati voorzag reeds 
in de mogelijkheid van een bijzondere regeling voor bepaalde gebiedsdelen, 
welker bevolking langs democratische weg te kennen zou geven niet of 
nog niet tot de Verenigde Staten van Indonesië te willen toetreden (artt. 
3 en 4). 

Men was er zich terdege van bewust, dat de situatie t. a. v. Nieuw
Guinea bijzonder moeilijk was, daar de bevolking van dit gebied (nog) 
niet in staat kon worden geacht langs "democratische weg" haar staat
kundige wensen te kennen te geven. 

Men zou daarover in nader overleg moeten treden en de mogelijkheid 
werd overwogen aan Nieuw-Guinea een bijzondere status te verlenen, 
anders dan in art. 3 en 4 van het Akkoord was voorzien. Nieuw-Guinea 
zou als deel van het Koninkrijk en als zodanig opgenomen in de N eder
lands-Indonesische Unie een bij zondere plaats in het geheel innemen. Dit 
bleek ook uit de regeringsverklaring van 10 december 1946. 

Motief hiervoor was, dat enerzijds de autochtone bevolking nog niet 
rijp was om in vrijheid een eigen beslissing te nemen 6) en dat anderzijds 
Nieuw-Guinea open moest blijven voor de vestiging van Nederlanders, 
in de eerste plaats Indische Nederlanders, die onder eigen bestel zouden 
willen leven 7). 

Men heeft Van Mook en de Nederlands-Indische regering ervan be
schuldigd de "verdeel en heers-politiek" ook in de nieuwe verhoudingen 
te hebben willen toepassen, maar, hoe dit zij, dit had geen betrekking op 
Nieuw-Guinea. Toen men op de conferentie van Den Pasar, die op 

5) Indonesië noemt dit graag een "onrechtmatige annexatie". Er is echter geen sprake 
van annexatie. Aan de bestaande toestand werd niets veranderd. Deze werd alleen 
nader juridisch bepaald. 

6) Dr. Hatta verklaarde nog op 25 november 1949: "Op het ogenblik is de bevolking 
van Irian, met uitzondering van een zeer kleine groep. niet in staat haar politieke wil 
tot uitdrukking te brengen." Nederlands Nieuw-Guinea in de negende Algemene Ver
gadering van de Verenigde N atïes. Ministerie van Buitenlandse Zaken, blz. 170. 

7) Zie C. Smit, De Indonesische Quaestie, 1952, blz. 97/98. 
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7 december 1946 bijeenkwam, besprekingen voerde over de staatkundige 
vorming van Oost-Indonesië viel Nieuw-Guinea daarbuiten. De status 
van Nieuw-Guinea bleef voorlopig onbeslist 8). 

Gedurende al de onderhandelingen volgend op het Akkoord van 
Linggadjati veranderde de situatie ten aanzien van Nieuw-Guinea niet. 
Dit gebiedsdeel was niet vertegenwoordigd ter Ronde Tafel Conferentie. 
De Bijeenkomst Federaal Overleg vertegenwoordigde alleen die gebieden 
buiten de Republiek, die in de Bijeenkomst Federaal Overleg waren ge
organiseerd. De Nederlandse regering had te waken over de belangen 
van de gebieden die buiten de republiek Indonesia vielen, in het bijzonder 
wat betreft hun recht op zelfbeschikking. 

Ter Ronde Tafel Conferentie vormde Nieuw-Guinea een struikelblok. 
Er was scherp verschil van inzicht tussen de Nederlandse en de beide 
Indonesische delegaties. 

Van Indonesische zijde werd het standpunt ingenomen, dat ingevolge 
de overeenkomst van Linggadjati en de Renville-overeenkomst de söuve
reiniteit volledig zou moeten worden overgedragen aan de Verenigde 
Staten van Indonesië, die als territoir zouden hebben geheel N ederlands
Indië, Nieuw-Guinea inbegrepen. Dit standpunt werd mede verdedigd 
op grond van de verklaring van Dr. Van Mook als Luitenant-Gouverneur
Generaal tijdens de conferentie van Den Pasar op 23 december 1946 ge
daan, "dat het bepaald niet de bedoeling van de Regering is om Nieuw
.Guinea buiten Indonesië te sluiten, maar wel om zorgvuldig na te gaan, 
op welke wijze het binnen het raam van Indonesië behoort te worden in
gepast." 

Daartegenover werd van Nederlandse zijde gesteld, dat uit de toelich
ting van de Commissie Generaal op de overeenkomst van Linggad j ati en 
de regeringsverklaring van 10 december 1946 duidelijk blijkt, dat Neder
land de mogelijkheid van een bijzondere status van Nieuw-Guinea heeft 
opengehouden. Gedacht werd aan een aparte positie binnen de op te 
richten N ederlands-Indonesische U me. 

Trouwens er zijn ook uitlatingen in deze geest van Dr. Van Mook en 
een beroep op diens verklaring te Den Pasar houdt tegenover de regerings
verklaring van 10 december in elk geval geen stand. 

Zo bleven ook in een ter RT.C. ingestelde werkgroep de standpunten 
tegenover elkaar staan. De grote vraag was (en is nog!): Is wijziging in 
de beheersvoering over Nieuw-Guinea in verband met de eisen, die aan 
een dergelijke beheersvoering naar geldende normen worden gesteld in 
belang van de bevolking van dat gebied? De Nederlandse delegatie achtte 
geen reden aanwezig wijzigingen te brengen' in de status van Nieuw
Guinea als deel van het Koninkrijk, totdat de bevolking zelf een uitspraak 
zou kunnen doen omtrent die politieke status, doch de Indonesiërs hielden 
vast aan de eis van overdracht der souvereiniteit, ook over Nieuw-Guinea. 
Zelfs de mogelijkheid van een status van trusteeship of condominium werd 
door hen verworpen 9). 

Na langdurige onderhandelingen, waarbij de U.N.C.r. haar bemidde
ling verleende, was het resultaat dat in art. 2 van het Charter van de 

8) Idem, blz. 109. 
9) Bijlagen bij de Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal 1949-1950, 

1478-6, Overdracht van de souvereiniteit over Indonesië. 
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Souvereiniteitsoverdracht t.a. v. Nieuw-Guinea werd overeengekomen, op 
grond van tal van overwegingen, waarvan de wens de Ronde Tafel 
Conferentie aanstonds met goed gevolg te beëindigen de voornaamste 
was, "dat de status quo van de residentie Nieuw-Guinea zal worden ge
handhaafd met de beperking, dat binnen een jaar na de datum van de 
overdracht van de souvereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië het vraagstuk van de staatkundige status van Nieuw
Guinea zal worden bepaald door onderhandelingen tussen de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden" . 

Het werd wenselijk geacht de betekenis van deze bepaling nog eens 
uitdrukkelijk toe te lichten, hetgeen geschied is in een correspondentie 
tussen minister Van Maarseveen als hoofd der Nederlandse delegatie 
enerzijds en Mohammed Hatta, als hoofd der delegatie der Indonesische 
republiek, en Sultan Hamid, als hoofd der delegatie Bijeenkomst voor 
Federaal Overleg, anderzijds op 2 november 1949. 

De door de beide Indonesische delegaties ondertekende brief luidt 
als volgt: 

"Wij hebben de eer de ontvangst te erkennen van Uw terzake hande
lend schrijven en kunnen U mededelen, dat de Delegaties van de Repu
bliek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ter Ronde 
Tafel Conferentie constateren, dat tussen de delegaties ter Conferentie 
het volgende is overeengekomen. 

De zinsnede in art. 2 van het Ontwerp-Charter van Souvereiniteits
overdracht, luidende: "de status quo van de residentie Nieuw-Guinea 
zal worden gehandhaafd" betekent: "met voortzetting van het gezag 
van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de residentie 
Nieuw-Guinea". 

In de minuten van de Ronde Tafel Conferentie werd vermeld, dat 
de Bijeenkomst voor Federaal Overleg verklaarde, dat de bepaling dat 
de status quo over Nieuw-Guinea zou worden gehandhaafd, betekende 
dat het "onder Nederlandse souvereiniteit" zou blijven. 

Zoals bekend is het nader overleg op niets uitgelopen 10). De Indo
nesische Republiek blijft star en stijf op het standpunt staan, dat Neder
land de residentie Nieuw-Guinea zonder meer aan haar moet overdragen. 
Zij verdedigt zelfs het standpunt, dat deze overdracht in feite reeds is 
geschied en dat Nederland dit gebied dus wederrechtelijk bezet houdt. 
Door de instelling van een provincie West-Irian heeft Indonesië Nieuw
Guinea reeds op papi,er ingelijfd. 

De Nederlandse regering is van mening, dat zij het aan de bevolking 
van Nieuw-Guinea verplicht is, deze zo goed en zo snel mogelijk politiek 
rijp te maken voor de uitoefening van haar zelfbeschikkingsrecht en in
tussen land en volk economisch en cultureel op hoger peil te brengen. Zij 
is voorts de overtuiging toegedaan, dat geen enkel ander land en aller
minst Indonesië in staat en bereid is de offers op te brengen, die hiervoor 
vereist zijn. Zij beschouwt het beheer over Nieuw-Guinea als "a sacred 

10) November 1952 legde Sukamo in een radiorede de volgende verklaring af: "Van 
nu af aan zullen wij de toekomst van Nieuw-Guinea uitsluitend onder ons bespreken. 
Wij zullen aan de hand van onze eigen plannen eenzijdige maatregelen nemen en we 
zullen de zaken niet meer met de Nederlanders bespreken." Uitgave ministerie van 
Buitenlandse Zaken no. 37, blz. 168. 
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trust" in de zin van art. 73 van het Handvest van de Verenigde Naties. 
N u aan de bepaling van art. 2 van het Charter van de Souvereiniteits

overdracht vanwege de 'onverzoenlijke tegenstelling tussen partijen niet 
kon worden voldaan, blijft de status quo gehandhaafd d.w.z. de souverei
niteit van Nederland over dit gebied blijft onverminderd van kracht. 

Indonesië ontkent dit. Gedurende het jaar, waarvan sprake is in art. 2 
van het Charter der Souvereiniteitsoverdracht eiste Indonesië de souverei
niteit over Nieuw-Guinea op, daarmee erkennend, dat deze onverminderd 
berustte bij Nederland. Daarna stelde Indonesië, dat de souvereiniteit 
ook over Nieuw-Guinea reeds op 27 december 1949 was overgedragen, 
op grond van het feit, dat art. 1 spreekt van de "volledige souvereiniteit 
over Indonesië". Terecht wordt er van Nederlandse zijde op gewezen, 
dat hiermee natuurlijk geen geografische omschrijving bedoeld is, maar 
dat de uitdrukking betrekking heeft op de aard der souvereiniteit. Het 
woord "volledig" bepaalt de souvereiniteit en geeft aan, dat deze "all
round" is en de uitoefening van alle souvereine rechten inhoudt. 

Tevens doet Indonesië een beroep op een uitdrukking van de heer 
Van Royen, gebruikt in de Veiligheidsraad in 1948, die als volgt luidt: 
"Alle partijen zijn het er over eens, dat wat vroeger Nederlands Oost
Indië was zo spoedig mogelijk een onafhankelijke staat moet worden." 

Daartegenover stelt de Nederlandse regering dat zij bij alle onder
handelingen, die tussen 1945 en 1949 hebben plaats gehad, steeds een 
voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van Nieuw-Guinea, dat een speciale 
status zou krijgen binnen de Nederlands-Indonesische Unie. Dr. Van 
Royen sprak in bedoelde vergadering van de Veiligheidsraad niet over de 
kwestie Nieuw-Guinea, doch wilde alleen zeggen dat er geen twijfel aan 
was of Indonesië zelfstandig zou worden, doch dat het alleen ging over 
de vraag 'Wamieer 1'1). 
. De Indonesische bewering, dat Nederland Nieuw-Guinea sedert 27 
december 1950 onrechtmatig bezet houdt en dat het Nederlandse gezag 
aldaar slechts een de facto-gezag is, dat de jure aan Indonesië toekomt 
mist elke grond. Met name kan deze stelling niet worden ontleend aan 
bovengenoemde correspondentie van 2 november 1949 tussen minister 
Van Maarseveen en de Indonesische vertegenwoordigers. Onder "voort
zetting van het gezag" zou volgens Indonesië moeten worden verstaan, 
dat Nederland Nieuw-Guinea voorlopig nog voor een jaar de facto mocht 
besturen, doch van souvereiniteit zou geen sprake zijn geweest. 

Juridisch is deze stelling volkomen onhoudbaar, daar de briefwisseling 
een nadere toelichting bedoelde te zijn van wat "handhaving van de status 
quo" inhield. Nederland bezat de souvereiniteit over Nieuw-Guinea zeker 
tot 27 december 1949, wat door Indonesië niet betwist werd. Handhaving 
van de status quo kan dus nooit iets anders zijn dan voortzetting van het 
gezag de jure, zowel als de facto. 

Het kan niet de bedoeling van dit artikel zijn om al de argumenten, 
die de aanspraken van Indonesië op Nieuw-Guinea moeten steunen op 
de keper te beschouwen en te weerleggen. Zij zijn in hoofdzaak politiek 
van aard. Juridisch zijn zij uitermate zwak, zo niet waardeloos. Indonesië 

1'1) Nederlands Nieuw-Guinea in de negende Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, no. 37. Rede van de heer Von 
Balluseck op 23 november 1954, blz. 165/166. 
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heeft dan ook constant geweigerd de interpretatie van art. 2 van het 
Charter van de Souvereiniteitsoverdracht aan het Internationaal Gerechts
hof voor te leggen. Ook dit jaar bracht Indonesië de kwestie opnieuw ter 
sprake bij de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. Het voorstel 
om het punt op de agenda te plaatsen werd aanvaard met 49 stemmen voor, 
21 tegen en 11 onthoudingen. De voorgestelde resolutie haalde echter ook 
thans weer niet de vereiste 2/3 meerderheid, doch werd verworpen met 
41 stemmen voor, 29 tegen en 11 onthoudingen. Bij vorige jaren verge
leken betekende dit winst voor Nederland. 

Indonesië had getracht een krachtige druk op de V.N. uit te oefenen 
door te dreigen met forse maatregelen, indien aan de Indonesische eisen 
niet zou worden voldaan. Dit heeft allicht averechts gewerkt. Ook heeft 
Nederland bij velen de overtuiging gewekt, dat het ons ernst is met het aan 
de bevolking van Nieuw-Guinea te zijner tijd toe te kennen recht van 
zelfbeschikking. Sommige landen waren van mening, dat het hier een 
souvereiniteitskwestie betrof, die aan het Internationaal Gerechtshof be
hoorde te worden voorgelegd, hetgeen door Indonesië pertinent werd 
geweigerd. 

Men krijgt wel de indruk, dat velen deze zaak, die nu langzamerhand 
wel "doodgepraat" is, moe beginnen te worden. 

Indien Indonesië voor zijn standpunt in de Verenigde Naties desniette
min een zekere meerderheid (geen 2/3 meerderheid) verwerft, vindt dit 
zijn oorzaak vooral in de onberedeneerde afkeer bij vele V.N.-Ieden van 
kolonialisme, een sentiment dat Indonesië voortreffelijk weet uit te buiten. 
Het geldt hier echter geen koloniaal vraagstuk, immers er is geen naar 
vrijheid dorstend volk, dat de Verenigde Naties te hulp roept tegen kolo
niale onderdrukking, noch een natie, die zich wederrechtelijk gescheiden 
gehouden acht van een naburig volk, waarmee het zich nauw verbonden 
voelt - niets van dit alles is aanwezig. Er is slechts een jonge imperia
listiscpe staat, die uit motieven van binnen- en buitenlandse politiek een 
deel van het territoir van een andere staat opeist l!l). 

Terecht heeft Nederland in het licht gesteld, dat hier' sprake is van een 
nieuw soort kolonialisme. Indonesië belooft West-Irian weliswaar ver
gaande autonomie, doch de ervaring heeft geleerd, dat de centrale rege
ring te Djakarta poogt de touwtjes zo strak mogelijk in handen te 
houden. In verschillende delen van Indonesië neemt de ontevredenheid en 
de onrust daarover voortdurend toe. 

De vrijheidszin der Ambonezen werd met geweld onderdrukt. De Repu
bliek der Zuid-Molukken, op 25 mei 1950 in het leven geroepen als 
reactie tegen Javaans imperialisme, voert nu reeds meer dan zeven jaar 
lang een wanhopige doch heldhaftige strijd tegen de overheersing der 
Indonesische republiek. 

De republiek Indonesië heeft de federale staatsvorm, die een bescher
ming der deelstaten moest inhouden, vernietigd. Zij heeft het Charter van 
de souvereiniteitsoverdracht verscheurd en de Nederlands-Indonesische 
Unie verbroken. Daarmee heeft zij de laatste grond van enige mede· 
zeggenschap over de toekomst van Nieuw-Guinea verspeeld. 

12) In 1954 stelde de Braziliaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties met 
voldoening vast, dat Indonesië had verklaard geen aanspraken te maken op Portugees' 
Timor en Brits Borneo! 
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Eén punt is echter nog van belang. Terecht heeft de Nederlandse rege
ring in de discussies over Nieuw-Guinea in de Verenigde Naties zich 
niet (of althans nauwelijks) beroepen op art. 2 lid 7 van het Handvest, 
met andere woorden niet verklaard,. dat deze zaak behoort tot de uit
sluitend nationale bevoegdheid van Nederland. Dit is nI. moeilijk vol te 
houden. Naar geldend volkenrecht behoren kwesties, waarover door twee 
of meer staten een internationaal verdrag is gesloten tot de sfeer van het 
internationale recht en zijn dus onttrokken aan de "domestic jurisdiction" 
van één bepaalde staat. Wel zou de vraag kunnen rijzen welke de juri
dische gevolgen zijn van de eenzijdige opzegging van het betreffende ver
drag door één der partijen, maar in het onderhavige geval is dit niet van 
doorslaggevende betekenis. Een veel sterker argument van verzet tegen de 
behandeling der kwestie Nieuw-Guinea door de Verenigde Naties is, dat 
vrede en veiligheid hierdoor niet in gevaar worden gebracht en dat 
overigens niet de Algemene Vergadering het adres is, waartoe een staat 
zich moet wenden, die van mening is, dat dit wel het geval is, doch de 
Veiligheidsraad 13). 

De conclusie uit bovenstaande moet luiden, dat Nederland de souverei
niteit over Nieuw-Guinea onverkort bezit. Dit legt zware verplichtingen 
op ten aanzien van de bevolking van dit gebied. Terecht heeft de Neder
landse woordvoerder in de Verenigde Naties er voortdurend op gewezen, 
dat het niet gaat om politieke belangen of economisch voordeel,. maar 
dat het gaat om de mensen. Pandit Nehru heeft het zó uitgedrukt: "Wat 
is goed voor Nieuw-Guinea en wat wil zijn bevolking?" 

Nederland pretendeert met recht, dat het beter in staat is de belangen 
der Papoea's te behartigen dan welk ander land' ook. Het acht zich ver
antwoordelijk voor de geestelijke en materiële belangen van de in Nieuw
Guinea levende mensen. Op deze verantwoordelijkheid komt het aan. 
Zij vloeit niet alleen voort uit de juridische relatie, maar berust bovemil 
op een historisch ontstane morele verplichting. 

Internationaalrechtelijk gezien moge Nederlands souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea vaststaan, men dient daarbij toch niet uit het oog te ver
liezen, dat de verplichtingen, die Nederland in hoofdstuk XI van het Hand
vest op zich genomen heeft in zekere zin inbreuk maken op deze souve
reiniteit. Dit komt het sterkste tot uiting in de rapportage-plicht volgens 
art. 73e. Hoe vaag de bewoordingen van de artt. 73 en 74 ook mogen 
zijn, niet te ontkennen valt, dat in beginsel de collectieve verantwoordelijk
heid is aanvaard, wat een zekere internationale bemoeienis met het beheer 
over niet-zelfbesturende gebieden insluit. De beherende mogendheden 
hebben zich in de Verenigde Naties steeds met kracht verzet tegen een toe
passing en interpretatie van Hoofdstuk XI, die hen tot meer zou ver
plichten dan uit de tekst dezer artikelen voortvloeit. Toch wordt er door 
de meerderheid van de leden van de Verenigde Naties voortdurend druk 
uitgeoefend (0. a. door het aannemen van resoluties) om het bestuur der 
niet-zelfbesturende gebieden al meer te betrekken in de internationale 
sfeer. 

Op zichzelf is de ontwikkeling van eenzijdige nationale verantwoorde-

13) De commissie der Verenigde Naties voor Indonesië (U.N.C.I.) is nimmer opge
heven en bracht laatstelijk op 13 april 1951 rapport uit over Nieuw-Guinea aan de 
Veiligheidsraad. 
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lijkheid naar geleidelijk toenemende gedeelde internationale verantwoor
delijkheid toe te juichen 14). In de praktijk wordt deze ontwikkeling ge
remd door het feit, dat er van een rustig, evenwichtig internationaal 
beleid geen sprake is. Wat zich in de Verenigde Naties openbaart is een 
onbeheerste drang naar zo spoedig mogelijke "ontvoogding" van de niet
zelfbesturende gebieden, voortkomend uit politieke motieven of uit anti
koloniaal sentiment. Het welbegrepen belang der bevolking dier gebieden 
vormt te weinig uitgangspunt en grondslag voor dit streven. Zolang de 
internationale gemeenschap zich nog zo weinig van de consequenties van 
haar verantwoordelijkheid bewust is, kan zij de nationale verantwoorde
lijkheid niet ten volle overnemen, doch heeft zij zich te beperken tot een 
zeker toezicht en tot het uitoefenen van een gematigde stimulans in de 
richting van opleiding tot onafhankelijkheid. 

Hieruit volgt, dat de beherende mogendheden des te meer ernst hebben 
te maken met hun "heilige roeping" ten aanzien van de aan hun zorgen 
toevertrouwde volken met inachtneming van het uiteindelijk doel, dat zij 
zichzelf gesteld hebben, nl. volledige vrijheid en zelfstandigheid der 
betrokken gebieden. 

Juridische aanspraken kan men opgeven, een morele verantwoordelijk
heid niet. Volken zijn, naar het bekende woord van Wilson, geen pionnen 
op een schaakbord, zij mogen ,niet verhandeld worden als levenloze waar. 
N ooit kan er daarom ten aanzien van Nieuw-Guinea sprake zijn van een 
"overdoen" van dit gebied aan Indonesië om van een lastig probleem 
af te zijn. 

Terecht heeft minister Luns bij de behandeling van deze kwestie op 
de jongste bijeenkomst van de Algemene Vergadering der V.N. er de 
nadruk op gelegd, dat Nieuw-Guinea voor Nederland een even ernstige 
zaak is als voor Indonesië, omdat het betreft het houden van afspraken 
en beloften tegenover de Papoease bevolking. 

De recente gebeurtenissen in Indonesië kunnen hierop geen inbreuk 
maken. Integendeel, de aldaar heersende chaos en verwarring, de eco.no
mische ontreddering en het financieel bankroet, het gevaar der commu
nistische overheersing zijn des te meer reden om de Indonesische eis inzake 
Nieuw-Guinea resoluut af te wijzen. 

Het hoeft trouwens geen betoog, dat de anti-Nederlandse campagne 
niet uit het conflict over Nieuw-Guinea voortkomt en dat zij evenmin door 
een toegeven onzerzijds op dit punt zou zijn te stuiten. Het ligt buiten 
het kader van dit artikel om de diepere oorzaken van deze lawine van 
haat aan te duiden. Het is zeker niet onjuist er een afleidingsmanoeuvre 
,"oor binnenlandse strijd en onrust in te zien, al is hierm.ee ,nog slechts één 
facet van de zaak belicht. 

Maar moet Nederland nu wel strak en stijf aan zijn souvereiniteit over 
Nieuw-Guinea vasthouden? Zijn er geen andere mogelijkheden dan over
dracht aan Indonesië? De internationale wereld wil nu eenmaal in meer
derheid een eind zien gemaakt aan koloniale verhoudingen. Is het daarom 
niet beter om daaraan toe te geven? Zou het moreel prestige van N eder
land daardoor internationaal niet stijgen? Het is niet de bedoeling alle 

'14) J. F. Engers geeft in Hoofdstuk XI van het Handvest van de Verenigde Naties, 
1956, een kort en helder overzicht van deze ontwikkelingsgang, zie o. m. blz. 86 v.v. en 
blz. 200 v.v. 
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voorgestelde oplossingen hier onder de loep te nemen. Men beseffe echter 
wel, dat voor Indonesië geen enkele oplossing aanvaardbaar is, die niet 
een onvoorwaardelijke en volledige overdracht aan Indonesië inhoudt. 
Men helpt de kwestie dus niet uit de wereld door zich te verdiepen In 

theoretische bespiegelingen, die geen enkele kans van slagen hebben. 
De . enige vraag, die serieus onder ogen dient te worden gezien, is of 

het geen aanbeveling zou verdienen, dat Nederland Nieuw-Guinea vrij- j 
willig zou plaatsen onder het beheer van de Trustschapsraad van de Ver-
enigde Naties. Deze gedachte is o. m. geopperd door prof. van Asbeck 
in een artikel in Wending, 1956, no. 5/6 15

). Voorwaarde zou dan zijn, dat 
Nederland als beherende mogendheid zou worden aangewezen. Deze ge
dachtengang heeft op het eerste gezicht wel iets aantrekkelijks, doch ener-
zijds geloof ik niet aan de mogelijkheid van de verwezenlijking ervan en 
anderzijds zouden wij een directe verantwoordelijkheid prijsgeven voor 
een indirecte, hetgeen aan het enthousiasme voor de ons opgelegde taak 
m. i. niet ten goede zou komen. Het zou echter de moeite Ionen dit punt 
eens nader uit te werken. Indonesië zou trouwens met zulk een oplossing 
nimmer akkoord gaan, het zou zeker onmiddellijk spreken van een "ver-
kapt" kolonialisme. 

In elk geval gaat het hier niet om een groots gebaar, dat Nederlands 
goodwill in de wereld zou moeten verhogen (het komt mij zelfs twijfel
achtig voor of dit inderdaad het geval zou zijn), doch het kriterium waar
naar deze zaak beoordeeld moet worden, is de vraag, of zulk een trusteeship 
de bevolking van Nieuw-Guinea ten goede zou komen. 

Indien wij,ondanks alle mooie woorden en fraaie beloften in wezen 
een koloniale politiek zouden voeren gebaseerd op economisch voordeel 
of misplaatst imperialisme, dan zou er reden zijn de nationale verant
woordelijkheid te vervangen door een internationale. Men vergete echter 
niet, dat ook nu reeds internationale controle plaats vindt en dat N eder
land zijn taak te verrichten heeft .naar zijn in het Handvest der V.N. aan
gegane verplichtingen 16). 

Wie de feiten nuchter onder ogen ziet, zal moeten erkennen, dat er van 
imperialisme of uitbuiting van de autochtone bevolking in het onderhavige 
geval toch werkelijk geen sprake is of ook zelfs kan zijn. 

Welke toekomst Nieuw-Guinea tegemoet gaat is moeilijk aan te geven. 
De samenwerking die er tussen Australië en Nederland tot stand is ge
komen met betrekking tot de twee delen van het eiland wijst in een 
richting, die allicht tot een oplossing kan leiden, waarmee land en volk 
het beste zijn gediend. 

Hoe dit zij, in elk geval moet Nederland ten volle en in alle oprecht
heid trouw zijn aan zijn belofte het volk van Nieuw-Guinea zo snel en 
effectief mogelijk politiek rijp te maken voor de uitoefening van zijn recht 
op zelfbeschikking . 

. Ui) Volgens een krantenbericht van 21 december jJ. zouden de Verenigde Staten 
overwegen, een voorstel bij de Verenigde Naties in te dienen om Nieuw-Guinea te 
plaatsen onder het "trusteeship" van de Trustschapsraad der V.N. Mocht dit bericht 
juist zijn, dan zou dit een uitvloeisel te meer zijn van de spaar-kool-en-geit-politiek 
der Verenigde Staten, waarbij geen rekening wordt gehouden met juridische en morele 
verantwoordelijkheden. 

16) De Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties Mr. 
C. W. A. Schürmann heeft het Nederlandse bestuur over Nieuw-Guinea niet onaardig 
gekenschetst als "handvest-kolonialisme". 
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Want Nederland hèeft zijn gezag in Nieuw-Guinea uit te oefenen niet 
alleen in het belang van de inheemse bevolking, maar niet minder ter 
bescherming van haar recht (Idenburg). 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR. E. DIEMER 

Indonesië behoort voor ons tot het "buitenland". Dit neemt niet weg, 
dat wij het gevoel hebben, nog altijd tot Indonesië te staan in een bijzon
dere betrekking, al is dan deze niet van volkenrechtelijke aard. Toen dan 
ook in de laatste maand van het jaar, na een voor Indonesië teleur
stellende beslissing van de Verenigde Naties met betrekking tot Nieuw
Guinea, de gemoederen in Indonesië in beweging kwa.men, althans in 
beweging werden gebracht, bleven wij, hier in Nederland daar niet onbe
wogen bij. 

Daarvoor trouwens was wat in Indonesië ging gebeuren ernstig ge
noeg. Het werd spoedig duidelijk, dat de Nederlanders er, naar goed en 
niet minder naar persoon, in moeilijke omstandigheden kwamen te ver
keren. Dat de situatie duidelijk was, kon moeilijk worden beweerd. Onder
scheidene machten deden er zich, als gewoonlijk, gelden. Daar waren de 
politieke groeperingen. Daar was het leger, dat bij het bestand van oorlog 
en beleg toch reeds een sterke positie innam. Daar waren ook de commu
nisten, die, als overal elders, zich beijverden elk extreem nationaal streven 
te steunen, met de uiteindelijke bedoeling alleen, later elke nationale uiting 
grondig onmogelijk te maken. 

Men behoefde onder deze omstandigheden de nog in Indonesië ver
toevende Nederlanders niet te benijden. De Indonesische regering stond 
een dubbelzinnige politiek voor. Aan de ene kant gaf zij zonder omwegen 
te kennen, op de aanwezigheid van onze landgenoten geen prijs te stellen. 
Aan de andere kant werd hier en daar toch een toon gehoord, die tot voor~ 
zichtigheid maande. Aan Nederlanders die zich nuttig konden maken zou 
het zelfs niet worden toegestaan, het land te verlaten. 

Hoe het zij, begrijpelijk was het, dat bij deze kwalijke stand van zaken 
van de Nederlanders in Indonesië moeilijk verwacht mocht worden, dat 
zij, er hun verblijf nog lang zouden rekken. De eerste maanden van het 
nieuwe jaar zullen, naar het zich laat aanzien, steeds weer het beeld op
leveren, op onze vlieghaven en in onze havensteden, van duizenden en 
nog eens duizenden, die op de veilige bodem van het eigen land de voet 
zullen zetten. HtUl toekomst zal voorlopig onzeker zijn, maar niet onzeker~ 
der dan wanneer zij in het gindse land zouden blijven. Dat gindse land 
zal hun liefde en sympathie niet zomaar gaan ontberen, maar om te leven 
is nog altijd iets meer nodig. Moge dat meerdere hun in ons eigen land 
geschonken worden. 
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Dat door onze regering de moeilijkheden met Indonesië ter tafel werden 
gebracht bij de N.A.V.O., kon bij ons eigen volk geen verwondering 
wekken. De N.A.V.O. is een samengaan van bondgenoten en als zovele 
zaken in ons leven plegen wij ook een bondgenootschap ernstig te nemen. 
Mogen wij hetzelfde niet van anderen verwachten? 

Op de achtergrond van dit alles staat Nieuw-Guinea, het gebied ten 
aanzien waarvan wij. onze morele verplichtingen steeds sterker gaan ge
voelen. Over Nieuw-Guinea was het, dat Australië en wij konden komen 
met een gemeenschappelijke verklaring, die nauwere samenwerking van 
beide landen beoogde. Bet kan zijn, dat die verklaring Indonesië tot wat 
meer verbolgenheid heeft geprikkeld. Maar men bedenke, dat de ver
bolgenheid er reeds onmiskenbaar was. Anderzijds moge men in de ge
meenschappelijke Australisch-Nederlandse verklaring een aanwijzing zien, 
dat Nederland voornemens is, zich ook in de komende tijd aan Nieuw
Guinea het nodige - en dat is veel - gelegen te laten liggen. 

Zo heeft in deze weken Indonesië wel op een groot deel van de nationale 
belangstelling beslag gelegd. Niet overigens, dat er zich in eigen land geen 
gebeurtenissen hebben voorgedaan, die de aandacht niet zouden verdienen. 

Om met een gewichtig punt te beginnen: Nederland bouwt aan zijn 
toekomst; dit kwam ook hierin uit, dat de Tweede Kamer na gedegen 
behandeling zich heeft verenigd met het ontwerp Deltawet, door minister 
Algera knap en deskundig verdedigd. Te betreuren was, dat, onder leiding 
van prof. Romme, een deel van de fractie der K.V.P. wegens ver
meende grondwettelijke bezwaren zijn stem aan het ontwerp niet heeft 
kunnen geven. Wij schreven: vermeende bezwaren, en zulks niet zonder 
reden. Hoe anders ook te verklaren, dat het de hoogleraar niet gelukte, 
meer dan een klein deel zijner fractie mèt zich te krijgen? Des te meer 
valt het te betreuren, dat dit zich heeft voorgedaan. De betekenis echter van 
de aanvaarding van het wetsontwerp werd er niet door verkort. 

Nederland bouwt aan zijn toekomst. Doet het dit, wat het onderwijs 
betreft, op genoegzame wijze? De Tweede Kamer bleek het ernstig te 
betwijfelen. De behandeling van de onderwijsbegroting leverde tenminste 
de betrokken bewindsman veel kritiek op. Aan nota's is er bij deze minister 
niet spoedig gebrek, wèl daarentegen aan wetsontwerpen waarin de nota's 
toch eens zullen moeten uitmonden. 

Een andere bewindsman, die bij de behandeling van zijn begroting veel 
kritiek te verwerken kreeg, was de minister van landbouw. Met hem 
beleefden we overigens iets eigenaardigs. Niet formeel, doch blijkbaar 
wel materiee), was hij namelijk demissionair. Zulks hing samen met zijn 
kandidatuur voor het lidmaatschap van de Europese commissie der ge
meenschappelijke markt. Was het onder deze omstandigheden al won
derlijk, dat de begroting van zijn departement aan de orde kwam - en 
serieus aan de orde kwam - nog wonderlijker was het, dat de behan
deling van deze begroting door de Kamer uitliep op een afscheidsrede
voering van de minister. Een vreemde gang van zaken, waarbij wij het 
gevoel hadden, dat de Kamer zelf, of althans een deel ervan, door de 
gebeurtenissen lichtelijk werd overrompeld. Overrompeld ook door een 
motie van de Kamervoorzitter, waarin voor de arbeid van de minister 
waardering werd uitgesproken. Die waardering was er buiten twijfel, maar 
wij hadden het ondeugende gevoel, dat de motie nu mede moest dienen 
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om de minister wat meerdere steun te bieden in zijn kandidatuur voor 
genoemde Europese commissie. 

Intussen had de minister, als gezegd, nogal wat kritiek te verwerken 
gekregen en de vraag rijst, of het zijn opvolger in het hoge ambt gegeven 
zal zijn, een gelijk of gelijksoortig bewind te voeren. Daarover zal, dunkt 
ons, bij het wisselen in de personen wel een woordje gesproken worden, 
buiten het kabinet en vermoedelijk ook wel erbinnen. 

Bij deze gang van zaken rondom het afscheid van een minister zouden 
wij bijna vergeten te vermelden, dat de bewindsman nog in de laatste 
vergadering van zijn bewind een "onaanvaardbaar" heeft doen horen tegen 
een uit de K.V.P.-fractie afkomstige motie. 

Als om het evenwicht in de motionele - bijna hadden we geschreven: 
emotionele - sfeer te herstellen, heeft kort daarop de fractievoorzitter 
van de P.v.d.A. een motie op tafel gelegd, gericht tot de minister van 
onderwijs en betrekking hebbende op de zendtijdverdeling voor de politieke 
partijen. Voor ditmaal willen wij ook in deze motie vooral een aan
wijzing zien, dat er deze weken binnen de gemeenschap onzer politieke 
partijen nogal wat spanningen zijn opgetreden. 

Sociaal en economisch bleef de situatie tamelijk rustig. Bij de behan
deling van zijn begroting kon de minister van sociale zaken niet ontkennen, 
dat zekere bezorgdheid gewettigd was over een stijging in de werkloos
heid, maar een motie over deze kwestie - alweer van K.V.P.-zijde -
aohtte hij toch niet acceptabel. Aan de andere kant kon de bewindsman 
van economische zaken gunstige klanken laten horen met betrekking tot 
de economische situatie en ook voor wat betreft het nieuwe jaar bleek het 
deze minister niet aan een zeker optimisme te ontbreken. 

De Stichting van de Arbeid heeft intussen voor bepaalde "inkomens
groepen" een verhoging van kinderbijslag bepleit, zulks om aan de ene 
kant een algemene loonronde - die geen weldenkend mens toejuicht -
te voorkomen en aan de andere kant wie het werkelijk zorgelijk hebben 
enigermate verlichting te bieden. 

In de parlementaire sfeer verdient voorts vermelding, dat bij de be
groting van justitie onder meer aandacht is gesohonken aan het groeiende 
euvel van de gokpuzzels, een verschijnsel dat inderdaad opmerkzaamheid 
verdient, ook omdat het verband houdt met onze geestelijke volksgezond
heid. Een adviescommissie gaat zich nu op hoog niveau met de bestu
dering van dit vraagstuk bezig houden. 

Enig gerucht veroorzaakte een bericht, dat de regering besloten heeft, 
ons gezantschap bij het Vaticaan om te zetten in een ambassadeurspost. 
Wie politiek enigermate meeleeft, weet, dat het gezantschap bij het 
Vaticaan een aangelegenheid is die velen bijzonder ter harte gaat. Bij het 
toenemend aantal omzettingen van een gezantschap in een ambassade viel 
het te bevroeden, dat eens een bericht als dit komen zou. Men mag zich 
afvragen, of het omzetten van gezantschappen in ambassadeposten de 
laatste jaren niet op al te ruime schaal heeft plaats gehad, ten detrimente 
meer en meer van de nog bestaande gezantschappen. Voor wat betreft het 
Vaticaan schijnt nu als oplossing gevonden te zijn, dat onze vertegen
woordiger daar wel de rang van ambassadeur krijgt maar de vertegen
woordiger van het Vaticaan te onzent niet. Inderdaad een oplossing, maar 
dan een die voor ons besef wel aan elegantie ontbeert. Waarmee wij 
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overigens niet gezegd willen hebben, dat wij verheffing van de gezantspost 
in Den Haag tot ambassade zouden toejuichen. 

Intussen zijn de politieke-partijorganisaties zich aan het opmaken voor 
de naderende verkiezingen van raden en provinciale staten. Hier en daar 
leest men van samengaan van partijen, die staan op reformatorische grond
slag. Zo in Den Haag, waar de antirevolutionairen en christelijk-histo
rischen elkaar hebben gevonden voor de komende raadsverkiezingen. De 
groeiende betekenis van Rome zowel als van de doorbraak blijkt aan dit 
samengaan niet vreemd te zijn. 

Wij voor ons zien hierin respectabele overwegingen. Waarom zouden 
groei van Rome en van doorbraak voor protestanten met politieke belang
stelling geen overwegingen mogen zijn tot meerdere toenadering? Daarom 
was een verwijt van K.V.P.-zijde, dat deze samenwerking met deze moti
vering zou wijzen op enig anti-papisme, even onjuist als misplaatst. Wij 
achten het verwijt ook misplaatst, nu bij beide genoemde partijen voor Den 
Haag zich ook de S.G.P. heeft gevoegd. Zulke vormen van samengaan 
zullen plaatselijk moeten worden bezien en bevorderd, maar er is door 
politici in het verleden zo veelvuldig en bij zovele gelegenheden nadruk 
gelegd op datgene waarin deze protestantse partijen zich van elkaar onder
scheiden, dat wij geneigd zijn, ons te verheugen, nu deze partijen blijk
baar eens naar voren hebben geschoven datgene waarin zij waarlijk één 
zijn. 

Hoe het zij, het jaar 1958 wordt weer verkiezingsjaar, een jaar waarin 
van ons allen, op welke post ook, bijzondere werkzaamheid mag worden 
verwacht. 

Mogen in dat jaar in allerlei opzicht de goede wensen in vervulling 
gaan, die wij bij de aanvang ervan elkaar in zo gulle en overvloedige 
mate hebben toegedacht. 

* 
BOEKBESPREKING 

Nederlands Bestuursrecht, bewerkt onder leiding van Mrs. 
R. KRANEN BURG, L. J. M. BEEL, A. M. DoNNER, G. A. 
VAN POELJE en C. W. DE VRIES, met bijstand van 
Mrs. TH. G. DONNER en B. S. TICHELAAR. Uitgave 
N. Samsom N.V. te Alphen aid Rijn, 1953. 

Dit naar vorm en inhoud monumentale boek had een eerdere aankon
diging verdiend. De vertraging, die ten dele wel aan ondergetekende te 
wijten is, is mogelijk mee door het boek zelf veroorzaakt, maar dan is 
dat in deze zin te verstaan, dat het te imposant is dan dat een recensent 
het onbeschroomd en vrij in kort bestek en korte tijd op een wijze die het 
werk recht doet bij de lezers zou kunnen introduceren. Reeds de om
vang maakt de beoordeling tot een zware taak: het algemene deel bevat 
ongeveer vierhonderd bladzijden, het bijzondere deel bijna duizend. 
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Weet men dat dit bijzondere deel een werkelijk maar summiere samen
vatting biedt van het geldende Nederlandse administratieve recht, dan 
verstaat men dat het ondoenlijk is dit deel in een aankondiging nog eens 
weer kort samen te vatten; nodig is dat ook niet; voldoende is de lezer 
te doen weten dat hij hier een eerste oriëntering kan verkrijgen in het 
grote en dagelijks groeiende gebied van het geldende bestuursrecht, met 
aanwijzing van de wegen waarlangs hij tot grondiger kennis kan geraken. 
De stof is verdeeld over vierentwintig hoofdstukken, gemiddeld een 40 blzz. 
beslaande, die geschreven zijn door verschillende auteurs, sommige hoofd
stukken door' twee of meer schrijvers in samenwerking; enkele hoofd
stukken en schrijvers wil ik noemen, maar men leide daaruit niet af dat 
de andere(n) minder aandacht verdienen: 

Hoofdst. IV, Bestuur en Godsdienst, door Mr. J. J. Boasson, 
Hoofdst. V, Goede Zeden, door Dr. J. W. Noteboom, 
Hoofdst. VI, Onderwijs, door Mr. W. G. Vegting, 
Hoofdst. XI, Ordening op economisch gebied, door Mr. W. C. L. van 

der Grinten, 
Hoofdst. XIX, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, door Dr. 

S. O. van Poelje, 
Hoofdst. XXI, Arbeid, door Mr. W. F. de Gaay Fortman. 
Ook de niet ingewijde lezer krijgt aldus een indruk van de uitgestrekt

heid van het gebied dat het boek bestrijkt en van de gevarieerdheid van 
de onderwerpen, die er in aan de orde komen. Iets nadere kennisneming 
doet voorts zien dat het beschreven recht van oudere of jongere datum is, 
van vlak voor de afsluiting van het boek of van 50, ja 100 jaar terug, 
maar veel dieper in de historie komt men slechts zelden. Dit is dan 
ook het opmerkelijke verschil tussen het bestuursrecht en het privaatrecht, 
het strafrecht, het staatsrecht en het procesrecht: het is recht van onze tijd, 
van onze eeuw of hooguit van de vorige. Het is bovendien veel meer 
in beweging, in dagelijkse ontwikkeling, dan dat oudere recht, dat zijn 
bronnen in verre eeuwen heeft; waar het positieve recht heden groeit, 
is dat in overgrote mate het geval in de sector van het administratieve 
recht of bestuursrecht. 

Deze aangeduide eigen-aardigheden: de nieuwigheid, de bewegelijkheid, 
de heterogeniteit, brengen nu mee dat de wetenschappelijke bewerking 
van het bestuursrecht haar eigen moeilijkheden heeft: er is niet een be
paald in de loop der eeuwen gegroeid systeem van positief recht, dat bij 
een codificatie in de wetboeken is neergelegd, en er is zo ook niet de 
mogelijkheid voor de wetenschap en het onderwijs om met vrucht van 
deze wettelijke orde uit te gaan, met critiek op details daarvan en met 
ontwikkeling van enkele algemene leerstukken ook naast de wet. Het 
administratieve recht heeft te maken met losse, onderling vrij onafhanke
lijke brokken positief recht, en de tot begrip nodige orde moet er geheel 
in worden gebracht door de wetenschap, die uit al die heterogene delen 
het gemeenschappelijke - veelal niet op het eerste gezicht als zodanig 
herkenbare - uitlicht en dit tot een systeem verwerkt, dat dan algemeen 
deel van het administratieve recht pleegt te worden genoemd. Met de 
resultaten die de studie van dit algemene deel oplevert moet dan telkens 
worden teruggekeerd tot de bijzondere delen; zo is deze studie van het 
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bestuursrecht een permanent op- en neergaan, van het bijzondere naar het 
algemene en van het algemene weer naar het bijzondere. 

Ook dit algemene deel van het bestuursrecht is nog weinig tot rust 
gekomen, wat uit de jonkheid van deze tak van de rechtswetenschap te 
verklaren is. Ieder benadert dit naar eigen inzicht, op eigen wijze. Dit 
maakt het temeer bezwaarlijk om zo'n algemeen deel in samenwerking 
tussen verschillende auteurs tot stand te brengen, zoals in de eerste uit
gave van het hier aangekondigde werk geschiedde, die in 1932 het licht 
zag, dank zij het initiatief van de uitgever Samsom N.V. bij het SO-jarige 
bestaan van haar "inrichting voor de Gemeente-administratie". In die eerste 
uitgave waren algemeen en bijzonder deel in één band gevat; het alge
mene deel bestond uit hoofdstukken, geschreven door de hoogleraren 
J. H. P. M. van der Grinten, F. G. ScheItema, Van der Pot en Kranen
burg en Mrs. J. B. Kan en H. Vos. In de twintig sindsdien verstreken 
jaren is aan de studie van het bestuursrecht in ons land veel gedaan; 
de resultaten daarvan komen vooral aan het licht in het algemene deel, 
dat nu in een afzonderlijke band is gehuld, en dat geheel bewerkt is door 
één auteur, nI. Prof. Mr. A. M. Donner; slechts voor het twaalfde hoofd
stuk, "Het beheer der rijksgeldmiddelen", geldt een uitzondering; dit 
hoofdstuk is nI. geschreven door Prof. Mr. D. Simons, die daarin in kort 
bestek (30 blz.), na beknopte historische inleiding, een overzicht geeft van 
de comptabiliteitsregeling, dat door helderheid en overzichtelijkheid uit
munt. Deze uitzondering op de bewerking door één hand doet aan de 
eenheid van het algemene deel nauwelijks af; reeds in zijn uitvoerige
bespreking in de eerste uitgave stelde Huart de vraag of het hoofdstuk 
over de financiën (toen van Mr. Kan) niet veeleer in het bijzondere deel 
thuishoorde. Men kan de plaatsing in het algemene deel aanvaarden en 
toch erkennen dat het daarin iets apart staat en dus niet ten onrechte 
aan het slot, bij de overgang naar het bijzondere deel. 

Het leeuwendeel is intussen dus door Prof. Donner geschreven, wiens 
openhartige opmerking vooraf wel duidelijk aangeeft hoezeer we ook naar 
zijn mening met de algemene leer van het administratieve recht wel ge
vorderd, maar geenszins gereed zijn: "Het volgende is niet meer dan 
een bescheiden proeve. Bij het schrijven daarvan heeft mij wèl duidelijk 
voor ogen gestaan, welke onderwerpen daarin behoorden te worden be
handeld. De stoffering is echter nog zeer onvolledig en ongelijk." 

Dit moge echter de studenten (voor wie het boek allereerst geschreven 
is) en andere belangstellenden niet afschrikken, maar veeleer prikkelen 
tot kennisneming, tot voortwerken op een gebied waar nog wat te doen 
valt en waar ook nog niet alle paden door de vele voorgangers zó plat
getreden zijn dat het reeds daarom moeilijk is nog een spade in de grond 
te krijgen tot verdere ontginning of ook tot herverkaveling. Het bestuurs
recht heeft juist veelszins het boeiende, het aantrekkelijke, het verrassende 
van het nog niet of niet ten volle verkende gebied. Wie dat aan de hand 
van Prof. Donner wil gaan betreden zal merken dat die hand wel leidt, 
maar niet dwingt, dat hij leidt, om het te zeggen met een uit z'n ver
band gerukt citaat van de auteur zelf (blz. 46) als een vader, die zijn 
kroost opvoedt tot zelfstandigheid. Voortdurend hoort men in het boek 
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de hoogleraar aan het woord, die doceert, die vragenderwijs gedachten 
wekt en meer dan eens met een vraagteken eindigt, maar die ondertussen 
zijn gehoor aan het denken heeft gezet. Ook om andere dan didaktische 
redenen is dit verantwoord: er liggen hier nu eenmaal tal van vragen 
waar op z'n mooist pas het volgende geslacht mee klaar zal komen. Er 
is ook dikwijls een aanpak, die - ook wellicht naar de mening van de 
schrijver - evengoed, en volgens sommigen zelfs beter, door een andere 
zou kunnen worden vervangen. Men zet bij details wel eens een vraag
teken zonder dat dit in de verdere uitwerking noemenswaard blijft hin
deren. Voor mij is het een en het ander reeds aan de orde bij de allereerste 
zin van de inleiding, Het bestuur: "Wie zich ertoe zet het bestuursrecht 
of administratief recht te bestuderen, zal er zich in de eerste plaats reken
schap van moeten geven, wat bestuur of administratie eigenlijk is." Ik 
voor mij zou nI. de student liever raden zich in de eerste plaats te be
zinnen op de vraag wat recht is, en waarom in een deel van het recht 
voor zijn concretisering en realisering behoefte blijkt te bestaan aan in
schakeling van het bestuur. Men gaat dan niet uit van het bestuur als 
zelfstandige en a. h. w. oorspronkelijke grootheid welks optreden in de 
loop der tijden meer en meer aan rechtsregels is gebonden (wat historisch 
overigens vrijwel klopt), maar van het recht als eenheid en men ziet dan 
het bestuur als instelling, dienstbaar aan de rechtsverwerkelijking, zoals 
ook de staatkundige instellingen naar moderne inzichten en na democra
tische ontwikkeling steeds meer zijn geworden. Dit uitgaan van het recht 
schijnt mij ook nuttig omdat het er op attendeert, dat voor alle bestuurs
optreden, voor alle toekenning ook van bevoegdheden een rechtsgrond 
moet kunnen worden aangewezen. Overigens behoeft bij het uitgaan van 
het bestuur het rechtselement niet in de verdrukking te komen, en het 
doet dat in het boek van Donner ook niet. 

De auteur typeert het bestuur dan nader door de onderscheiding van 
alle overheidswerkzaamheid als zich voltrekkende op twee verschillende 
vlakken: dat van de doel- of van de taakstelling enerzijds, en dat van de 
doelverwezenlijking of taakvervulling anderzijds. Het eerste vlak is dat 
van de politiek, van de regering, daar wordt de richting van het staats
leven bepaald; het tweede vlak is dat van het bestuur, hier gaat het er 
om de in het politieke vlak genomen beslissingen uit te voeren en te ver
wezenlijken. Dat het bestuur dikwijls een zeer ruime vrijheid geniet neemt 
niet weg dat het bestuursbeleid qualitatief te onderscheiden is van het 
echte regeringsbeleid (blz. 1). Bij dat "qualitatief" vooral past misschien 
weer een vraagteken; hoe dat zij, het bestuursrecht sluit zich aldus ge
heel aan bij het staatsrecht. Deze (gangbare) opvatting komt mij per
soonlijk eigenlijk iets te beperkt voor; ik zie in het administratieve of 
bestuursrecht ook aanvulling van andere stukken positief recht, met name 
van het strafrecht (dat merkwaardigerwijs weinig aandacht geniet van 
beoefenaren van het bestuursrecht die zijn afgrenzing van andere rechts
delen zoeken aan te geven). Ik kan dat hier uiteraard niet nader uitwerken. 

N a de inleiding geeft hoofdstuk I een boeiende schets van de geschie
denis van het bestuur, waarna hoofdstuk II "Bestuursrecht en bestuurs
rechtswetenschap" volgt met een zelfbezinning ; hier blijkt weer dat de 
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bestuursrechtswetenschap nog steeds moeite heeft met zichzelf, met haar 
eigen object, waarvoor zij zich als jonge wetenschap overigens niet hoeft 
te schamen. In het bijzonder wordt in dit hoofdstuk de begrenzing van 
het bestuursrecht ten opzichte van staatsrecht, burgerlijk recht en straf
recht besproken. Ook hier zien we de vaagheid van de "omtrek van het 
administratief recht"; op blz. 55 bv. wordt als belangrijk punt van onder
scheid tussen staatsrecht en bestuursrecht gesteld, dat het staatsrecht 
(grondwet c.a.) waarborgen geeft aan het volk, het bestuursrecht daar
entegen aan de individuele burger of aan grotere of kleinere groepen van 
burgers. Reeds deze toevoeging van kleine en zelfs grote groepen van 
burgers maakt de tegenstelling toch zeer onscherp, maar bovendien: mon
den de grondwettelijke waarborgen aan het volk (godsdienstvrijheid, druk
persvrijheid, enz.) tenslotte niet uit bij de individuele burgers om wie het 
gaat? Wat het burgerlijke recht betreft, wel duidelijk wordt gemaakt dat 
de stelling (van P. Scholten e. a.) dat dit het gemene recht is tegenover 
het publieke recht, en dan in 't bijzonder het administratieve recht, als 
uitzondermgsrecht, weinig verhelderen kan; de conclusie is hier (blz. 62) 
dat het publieke recht is het recht dat uitsluitend geldt voor de verhou
dingen, waarbij tenminste één der partijen een overheidsinstantie is; en 
dat het recht dat behalve voor dit soort verhoudingen óók voor de ver
houdingen van particulieren onderling geldt, privaatrecht is. Hier (zie 
de door mij gecursiveerde woorden) en ook bij de volgende bespreking 
van de grens met het strafrecht, blijft naar mijn indruk iets te veel on
opgemerkt dat er in het administratieve recht ook een heel deel is dat 
normen voor de burger behelst die, als de meeste strafrechtelijke (en 
zelf trouwens tevens strafrechtelijke zijnde) gelden Zio.nder meer, d. w. z. 
zonder nadere beschikking van het bestuur; en tevens dat, waar wel een 
bestuursbeschikking wordt "tussengeschakeld" het tenslotte ook gaat om 
de verhouding tussen burgers, met dien verstande evenwel dat de regeling 
daarvan hier niet, in het privaatrecht veelszins wel, aan henzelf wordt 
overgelaten. Naast de verhoudingen van het bestuur tot de individuele 
burger wordt overigens reeds in dit tweede hoofdstuk als taak van het 
bestuursrecht gesteld te letten op de bestuursinrichting, welke, na een 
behandeling van de bronnen van het bestuursrecht in hoofdstuk lIl, in 
het vierde hoofdstuk aan de orde komt. 

Hoe interessant dat derde hoofdstuk is in het bijzonder voor de jurist, 
wie het veel stelUl biedt voor allerlei vragen die zich in de praktijk voor
doen, het hoofdstuk over de bestuursinrichting zal meer belangstelling 
kunnen verkrijgen ook buiten de engere kring van de vakmensen. In de 
inleiding wordt betoogd dat de bestuursinrichting in het kader van hét 
bestuursrecht ook afzonderlijke aandacht verdient, en zulks temeer naar
mate minder waar wordt dat bestuur is uitvoering van de wet. In par. 2 
wordt dan de inrichtingsbevoegdheid besproken, welke in beginsel geacht 
wordt aan het bestuur zelf toe te komen,. doch welke door de wet (op 
hoger of lager niveau) kan worden gebonden. De vraag komt hier wel 
op of er geen reden is de wetgever(s) in beginsel meer het eerste Woord 
te geven, dus: de inrichtingsbevoegdheid komt toe aan de wetgever(s), 
doch zij kunnen die (uitdrukkelijk of stilzwijgend) overlaten aan het be
stuur zelf. Juist naarmate er veel bestuur is dat .niet meer is uitvoering, 
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zodat "per enumeratie" de hoogste organen het beslissende woord spreken, 
schijnt er aanleiding voor hen het recht te vindiceren dat beslissende 
woord althans per algemene formule te spreken. Na een bespreking van 
de beginselen van bestuursinrichting (met name over concentratie en 
deconcentratie, over centralisatie en decentralisatie) komen afzonderlijk 
aan de orde de rijksbestuursinrichting, de territoriale lichamen, de andere 
openbare lichamen, de bestuursinrichting der lagere lichamen en de samen
werking met particulieren. 

De hoofdstukken V en VI, resp. over de zaken van het openbaar be
stuur en het ambtenarenrecht zijn weer meer van "technische" aard en 
zullen voornamelijk de insiders interesseren; daarentegen mag hoofdstuk 
VII "Het bestuur en de burger" weer op bredere belangstelling aanspraak 
maken. Hier komen samengevat vragen aan de orde die overigens telkens 
in het boek opduiken, en wel in het bijzonder in par. 2 "De vrij
heid van het bestuur (freies Ermessen, pouvoir discrétionnaire)". Na
gegaan worden verschillende formules waarmee wetten aan het bestuur 
vrijheid verlenen, en gezocht wordt naar objectieve elementen daarin; ge
vraagd wordt waarom steeds meer vrijheid voor het bestuur nodig is, 
en geantwoord wordt: o. m. omdat van de staat steeds meer verwacht 
wordt, niet maar het handhaven van de bestaande orde, maar ook het 
verwezenlijken van nieuwe waarden; daarnaast echter wordt gewezen 
op de gemakzucht van wetgever of bestuur die ook tot het verlenen ot 
vragen van vrijheid leidt. Dit is inderdaad een kwade reden voor 't be
gaan van de weg, die voor noodzakelijke gevallen deugdelijk was bevonden. 
Ook waar vrijheid is, aldus de auteur, moet men deze toch niet over
schatten, de bevoegdheid van het bestuur is steeds droit fonction, de vrij
heid moet steeds doel-matig worden gebruikt. Dit is te beamen, maar het 
neemt niet weg dat er toch belangrijke gebieden zijn waar het bestuur 
door de wetgever geheel vrij wordt gelaten (moet worden gelaten) en 
waar het ook door de rechter niet wordt gecontroleerd; de in dit ver
band (blz. 197) meteen vermelde toetsing door de burgerlijke rechter 
van woonruimte-vorderingen, ondanks het duidelijke toetsingsverbod van 
art. 32 der Woonruimtewet, is slechts een toetsing - het kan niet ge· 
noeg onderstreept worden - van de alleruiterste gevallen, die zeker niet 
door de beugel kunnen. 

Op blz. 200 spreekt de auteur dan over de algemene beginselen van be
hoorlijk bestuur, welke de laatste jaren onder deze benaming steeds meer 
naar voren worden geschoven (commissie de Monchy inzake verhoogde 
rechtsbescherming tegen de overheid, wet administratieve rechtspraak be
drijfsorganisatie enz.); in de ontwikkeling van deze beginselen is te zien 
een poging om door enige objectivering van vrij beleid te komen tot de 
mogelijkheid van een bescheiden toetsing althans in extremis binnen het 
ruime gebied van de bestuursvrijheid. 

In hoofdstuk VIII komt de leer van de beschikking aan de orde, die 
op blz. 207 gedefinieerd wordt als de ambtelijke bestuurshandeling, waar
door eenzijdig en opzettelijk in een bepaald geval een bestaande rechts
verhouding of rechtstoestand wordt vastgesteld of een nieuwe rechtsver
houding of rechtstoestand in het leven wordt geroepen dan wel het een 
of het ander wordt geweigerd. De grote massa der beschikkingen (ver-
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gunningen, aanschrijvingen, aanslagen, vorderingen, enz.) worden ge
ordend en met name wordt stilgestaan bij de gebrekkige beschikking en 
bij de vraag welke rechtsgevolgen deze al of niet heeft. In par. 8 van dit 
hoofdstuk wordt gehandeld over de rechtskracht van de beschikking: de 
aantastbaarheid voor de burger, voor ander gezag en voor het beschikkend 
gezag zelf (de vraag van de intrekbaarheid van de beschikking). Hier 
komen uiteraard tal van juridische problemen van grotere of kleinere 
reikWlijdte aan de orde. 

Na een klein hoofdstuk (IX) over publiekrechtelijke overeenkomsten 
volgt een maar iets groter hoofdstuk X betreffende de handhaving van 
het bestuursrecht, dat handelt over de politiezorg en de politieorganisatie, 
en over de machtsmiddelen van het bestuur, met name over de politie
dwang : de bevoegdheid van het bestuur om zonder rechterlijke tussenkomst, 
op kosten van de overtreder, te bewerkstelligen datgene waarmee deze in 
gebreke is. 

Het laatste hoofdstuk van de hand van Prof. Donner kan men wellicht 
noemen het oudste hoofdstuk van Nederlands administratief recht: het 
handelt over de rechtsbescherming tegen onrechtmatig bestuur. De moei
ten die er sinds Buys geweest zijn in de strevingen om ons rechtssysteem 
af te ronden door toevoeging daaraan van een stelsel van administratieve 
rechtspraak worden in dit hoofdstuk geschetst. Welke weerstanden er 
ook binnen het bestuur tegen administratieve rechtspraak mogen bestaan, 
indien het bewuste streven in bijkans 100 jaar nog geen volledig succes 
heeft gehad, dan moet de zaak toch ingewikkelder zijn dan zij sommigen 
nog altijd voorkomt te wezen. Het oordelen door een rechter in geschillen 
tussen particulieren en tussen overheid en burger is nu eenmaal niet het
zelfde. En schoon op een deel van het gebied van het overheidshandelen de 
verschillen niet zodanig zijn dat een onafhankelijke rechter niet zonder be
zwaar tot oordelen daarover zou kunnen worden geroepen, er is een ander 
gebied waar zulk een rechter verlegen zou (moeten) zijn omdat de wet hem 
de normen onthoudt waarnaar hij moet oordelen. Administratief beroep op 
hoger orgaan van het bestuur kan dan soms beter voldoen. Er blijft even
wel het verschijnsel dat Struycken heeft getypeerd als de "terugtred van 
de wetgever", het is zelfs in toenemende mate in het bestuursrecht op te 
merken, naar ook Prof. Donner betoogt in hoofdstuk VII bij de vrijheid 
van het bestuur. Welnu, naarmate de wetgever meer terugtreedt (niet uit 
gemakzucht, maar uit noodzaak) moet ook de rechter meer op een afstand 
blijven, moet hij meer volstaan met toetsing slechts "in extremis": de 
bestuursbeslissing slechts afkeuren waar duidelijk is dat geen redelijk 
denkend mens aldus had kunnen beslissen. Dit blijft voor mijn gevoel het 
onweerlegbare in Struyckens critiek op de ontwerpen Loeff van 1905; 
ik vraag mij af of Prof. Donner daaraan wel ten volle recht doet (blz. 
309). Stellig was al lange jaren meer rechtspraak of meer administratief 
beroep mogelijk gebleken indien in een veel eerder stadium, bv. na de 
ontwerpen van de commissie van 1891, een regeling, welke dan ook, was 
ingevoerd; maar reeds toen werd gevoeld dat de invoering van recht
spraak volgens deze ontwerpen zoiets zou zijn als het aanleggen van een 
weg onder het intussen doorgaande verkeer; en sindsdien is het verkeer 
steeds toegenomen! Was praktisch veel meer mogelijk geweest dan het 
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aanleggen' van een aantal afzonderlijke uitwegen naar rechters of admi
nistratieve beroepsinstanties, die tezamen toch voor een niet zo gering 
deel in de bestaande behoefte aan rechtsbescherming op redelijke wijze 
kunnen voorzien? De geschapen mogelijkheden van deze aard worden in 
dit hoofd sf uk na de geschiedenis van de strijd om de administratieve 
rechtspraak beschreven, terwijl in een afzonderlijke paragraaf de rechts
bescherming tegen het bestuur door de burgerlijke rechter (de z.g. on
rechtmatige overheidsdaad) aan de orde komt. 

De lezer moge een indruk gekregen hebben van de rijke inhoud van 
dit boek, dat de vele facetten van bestuur en bestuursrecht op boeiende, 
inspirerende, tot studie prikkelende wijze aan de orde stelt en behandelt. 
Het boek is ook voor anderen dan studenten voor wie de bestudering 
plicht is de moeite waard, en voor werkelijk belangstellenden is het niet 
te zwaar. H. D. VAN WIJK 

PROF. DR. S. U. ZUIDEMA, Communisme in ontbinding. 
Uitg. N.V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmaat
schappij te Wageningen, z. j. Prijs f 9.50. 

Al te veel plegen recensenten te citeren uit flap, voorwoord of nawoord. 
Dat moet althans op de schrijver een weinig plezierige indruk maken. 
Mijn verontschuldigingen dus aan professor Zuiderna, wanneer ik zijn 
"Nabetrachting als woord vooraf" gebruik om de lezers van dit tijdschrift 
een indruk te geven van zijn gedachtengang. Ik motiveer dat daarmede, 
dat een goed geschreven nawoord de gedachten van een schrijver beter 
samenvat dan een derde kan doen. 

Communisme, aldus prof. Zuiderna in deze nabetrachting op zijn boek, 
is, zeker in eigen oog, een beweging, waar heel de mensheid in begrepen 
en mee bedoeld is. Het is de beweging van de vrijmaking der toekomstige 
mensheid. Het is de weg, de enige weg, de heilsweg, de verlossingsweg 
naar het rijk der vrijheid, het is de authentieke, enige, ware, onver
mijdelijke en zegevierende weg naar het paradijs. Op deze door het commu
nisme zelf te banen heilsweg marcheert het communistische heilsleger 
onoverwinlijk en onaanvechtbaar. Het vindt zijn rechtvaardiging in zich
zelf en in de toekomst die het schept. Zijn onoverwinlijkheid is het bewijs 
van zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid is de grond van zijn onweer
staanbaarheid. Zij is het vrijsprekend en rechtvaardigend gericht over zijn 
gang door de historie. 

Communisme is een wettig kind van humaniteitsreligie, ja in eigen 
ogen de enig wettige en enig redelijke humaniteitsreligie. Gestuwd door 
religieus élan, verlicht door de heilsopenbaring, welke vertolkt is door de 
heilsprofeet Karl Marx, die aan wetenschappelijk onfeilbaar inzicht en aan 
het afluisteren van de geknechte lijdende mensheid - het arbeidersprole
tariaat - z. i. zijn profetische kennis van weg en beweging en zijn macht 
der toekomstvoorspeIIing ontleende. 

Dit alles zonder God. Maar deze opmerking· is voor het besef van de 
communist klare nonsens. Want God bestaat z. i. niet. Zinloos is het dan 
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ook, het communisme atheïstisch te noemen. Eerder dienen z. i. de rollen 
te worden omgekeerd en moet gezegd worden: het geloof in God onder
mijnt het geloof in de mens, blokkeert de zelfverlossing van de mens en ver
traagt de komst van de heilsstaat. 

Vanaf de dagen van Marx tot nu toe gelooft de communist in de onver
mijdelijke "zelfontbinding" van wat het zich als hoofdvijand èn als tegen
stander der mensheid en ware menselijkheid gedicht en gedacht heeft: het 
kapitalisme. Dit kapitalisme stort z. i. onherroepelijk ineen. Waar het 
communisme echter als geloofsleer, als ideologie, oog .noch oor voor heeft, 
omdat het er geen plaats voor heeft, is dat het in zijn historische gang zelf 
wel eens slachtoffer van ontbinding zou kunnen worden. Van zelfontbin
ding. Een ontbinding die het evenmin bij machte is te keren, als z. i. aan 
het kapitalisme de macht ontbreekt eigen ondergang te voorkomen. Een 
ontbinding, die naar het inzicht van de schrijver het duidelijkst blijkt in 
de omslag van de dictatuur vam het proletariaat in een dictatuur over het 
proletariaat. Naakte machtsverheerlijking en geweldsdictatuur, brutale 
staatsraison en grove ideologische rechtvaardiging van de staatsraison 
blijken almeer het slop te zijn, waarin de beweging vastliep. 

Het "atheïstisch humanisme" bergt onherroepelijk een nieuwe god in 
zich. Hij heet "gemeenschap", een eufemisme voor "dictatoriaal geweld". 
Daarbij doet het woord "vrijheid" slechts dienst als "opium voor het volk". 
Dit kan slechts functioneren zolang het volk dit opiumschuiven wil en willig 
en bereid is, onmenselijkheid als menselijkheid te vereren. Bij de gratie 
van deze "volkswil" leeft het communisme. Deze gratie en deze alleen 
vertraagt haar radicale zelfontbinding. Tot zover de hoofdlijn van prof. 
Zuidema's gedachtengang als weergegeven in zijn voorwoord. 

Van het 208 bladzijden tellende boek zijn er 110 gewijd aan Karl Marx. 
Deze bladzijden bevatten goeddeels een uitstekende parafrase van diens 
denkbeelden. Op zichzelf is het merkwaardig, dat aan de denkbeelden van 
een man, die in zoveel opzichten ongelijk heeft gehad, drie-kwart eeuw na 
zijn dood nog zulk een aandacht wordt besteed. Zulk een belangstelling 
is echter gerechtvaardigd, wanneer men let op Marx' ware betekenis: 
"Men verstaat Marx' leer van het proletariaat, z'n plaats, z'n roeping en 
z'n toekomst .niet eerder in z'n volle zin, dan wanneer men Marx' "geloof" 
in het proletariaat vergelijkt met het geloof der christenheid in de Christus. 
De kruisweg van Christus wordt bij Marx vervangen door de kruisweg 
van het proletariaat, zoals de opstanding van Christus door hem ver
vangen wordt door opstand en opstanding van het wereldproletariaat" 
(blz. 88). Dergelijke vergelijkingen worden door prof. Zuidema, o. i. 
terecht, vrij ver doorgevoerd. "Zoals Christus Petrus een satan noemde, 
omdat Petrus Christus wilde weerhouden van Zijn kruisweg, zo verbiedt 
Marx het proletariaat af te keren van z'n lijdensweg" (blz. 89). 

Onze waardering voor de Marx-parafrase neemt niet weg, dat wij hier 
en daar bepaalde bezwaren gevoelen. Zo spreekt de schrijver van de "pro
duktiekracht", volgens hem bij Marx "een zeer onomlijnd en vaag begrip" 
(blz. 60). Toegegeven, dat de term op het eerste gezicht niet zeer door
zichtig is. Maar dat moet men filosofen vergeven, ze kunnen er evengoed 
rake dingen mee zeggen. Marx bedoelt met "produktiekrachten" (de meer
voudsvorm is gebruikelijk) die factoren, met behulp waarvan de produktie 
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plaats vindt: de machines, de arbeiders, de arbeidsmethoden, de fabrieks
ervaring enzovoort. Men substituere voor "produküekrachten" het begrip 
"techniek" en de passages worden stukken duidelijker. Zelfs behartens
waardig. Het was inderdaad de ontwikkeling der techniek, die bv. steeds 
grotere ondernemingen schiep. Wanneer Marx zegt, dat de produktie
verhoudingen de ontwikkeling der produktiekrachten niet bijhielden, be
doelt hij, dat de eigendomsvormen niet meer pasten bij de moderne tech
niek. Wat hij als absurd beschouwde, was dat een bedrijf, waar duizenden 
mensen hun beste krachten gaven, het privé-bezit vormde van één man. 
Dat was in wezen een waarde-oordeel, sterk gebonden aan de toenmalige 
tijd. Maar dat duizend arbeiders bij één man werkten ten gevolge van de 
ontwikkeling der techniek, was een feitelijke gevolgtrekking, waar veel 
meer in zat en die nog altijd gelding heeft. Het is bijvoorbeeld interessant, 
om na te gaan, wat de telefoon en wat de vrachtauto betekend hebben 
voor de economische structuur. Heden ten dage ziet men de invloed van 
electronische machines, te kostbaar, maar ook te machtig zelfs voor midden
grote bedrijven. Zoals de groei van staatkundige eenheden ongetwijfeld 
verband hield met de ontwikkeling van de techniek, met name van de 
militaire wapens, zo houdt ook de groei der economische eenheden verband 
met de ontwikkeling der produktiemiddelen. Het was een verdienste van 
Marx, dat hij hierop geattendeerd heeft, al wordt hij naar onze mening 
op dit punt zelden goed begrepen. Zelfs bij marxisten vindt men dit 
meestal niet uitgewerkt. 

Zo is er nog een punt, dat de schrijver mogelijk wat te snel afdoet. Hij 
rekent het Marx tot een verdienste, de aandacht gevraagd te hebben voor 
het verschijnsel der economische crises. "Zijn verklaring (dier crises) echter 
staat en valt met zijn door de feiten weerlegde leer van de immiseratie 
(toenemende armoede) van de arbeiders-proletariërs. Zij valt er dus mee" 
(blz. 72). Dit komt ons wat te summier voor. Zeer zeker is de leer der 
immiseratie onjuist gebleken. Maar of alles wat Marx over crises ge
schreven heeft, valt, d. w. z. zonder waarde is, zal eerst gezegd kunnen 
worden, wanneer wij er in geslaagd zijn deze crises meer afdoende te 
-verklaren en te voorkomen. In de tijd van Marx zocht de belangrijke 
Britse econoom J evons verband tussen crises en zonnevlekken. Maar in 
onze eigen tijd verklaarde niemand minder dan de befaamde Sir William 
Beveridge, dat de "trade cycle" het normale resultaat was van een con
currerende ruil-economie. Of zoals Marx gezegd zou hebben: van het 
kapitalistische stelsel. Wat ik bedoel te zeggen is dit: wij zijn allemaal 
geneigd, het is bijna een soort gewoonte geworden, om Marx te beschouwen 
als de man, die zich vergist heeft. Hij hééft zich vergist. Maar hij heeft 
- meestal in een vreemd jargon - óók dingen gezegd, die Jules-Verne
achtig zijn bewaarheid en het typische is, dat wij ons dat in de regel weinig 
bewust zijn. Om een belangrijk voorbeeld te noemen: in het Commu
nistisch Manifest van 1848 voorspelden Marx en Engels een aantal dingen, 
die zouden gebeuren, als "het proletariaat" de democratische strijd zou 
hebben gewonnen. Dingen, die men zich destijds nauwelijks kan voor
stellen, maar waarvan er thans vele een feit zijn. Ook in Nederland. Een 
zware progressieve inkomstenbelasting. Centralisatie van de transportmid
delen in handen van de staat. Kosteloos onderwijs voor alle kinderen. 
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Centralisatie van het crediet in handen van de staat. Landontginning en 
bodemverbetering volgens een algemeen plan. "Deze maatregelen zullen 
natuurlijk verschillend zijn voor verschillende landen." Economisch zijn 
ze onvoldoende, maar ze maken verdere inbreuk op de oude maatschappe
lijke orde onvermijdelijk. In de loop van deze ontwikkeling verdwijnen de 
klasse-verschillen. Aldus Marx en Engels in 1848. Wat zien wij honderd 
jaar later in Nederland ? 

Deze opmerkingen plaatsen wij als kanttekeningen bij het boek van 
prof. Zuiderna, omdat een grondig, principieel, scherp-analyserend werk, 
als door hem ondernomen, bij de lezer de indruk kan wekken, dat het 
marxisme een afgedane zaak is, hoewel dit zonder twijfel niet de bedoeling 
is van de schrijver. Wij stellen deze opmerkingen dan ook niet tegenover, 
doch naast zijn boek. 

Even raak als de Marx-parafrase is de schets van Lenin. "Marx voor
spelt de revolutie en wil haar daarom. Lenin wil de revolutie en voorspelt 
haar daarom." Hij is de filosoof van de gelegenheid, de aanleiding, het 
ogenblik, het toeslaan. Hij is de "situationist". Het leninisme voorziet in 
situaties, die Marx niet heeft gekend. "De leninistische gezangenbundel 
krijgt de overhand over de marxistische psalmen." Maar Lenins realiteits
zin drijft hem naar de aanbidding van het geweld. Wie God en Zijn 
ordeningen overbodig maakt, ontkomt niet aan de Scylla van de gruwel 
der anarchie zonder te stranden op de Charybdis van de gruwel der 
tirannie. 

Waaruit blijkt nu de ontbinding van het communisme? I.n de mate, 
waarin ook Stalin "Realpolitiker" was en werd, in diezelfde mate brokkelde 
het communisme als ideologie onder zijn handen af. De boer noch de 
arbeider is geworden wat de partij gelooft, decreteert en al· construerende 
"constateert". De naakte staatsraison van Rusland komt naar voren en 
die heeft even weinig met het communisme te maken als een haas met 
een koekfabriek. Het titoïsme. Nog enkele stalinistische overwinningen en 
het communisme is als communisme verloren. Na Stalins dood: destalini
satie, gevolgd door restalinisatie. In dat alles sterft de afgod der zelfemanci
patie en de nieuwe afgod van het geweld voert de boventoon. Het boek 
eindigt met een felle peroratie. 

Ook hier zouden enige kanttekeningen kunnen worden geplaatst. Prof. 
Zuidema's requisitoir is meeslepend en juist. Het behoort door zijn onver
bloemde taal en alles doordringende belichting tot het beste, wat in onze 
kring van het hedendaagse communisme gezegd is. En toch zou het kunnen 
zijn, dat hier en daar een misverstand niet uit de weg geruimd wordt 
en misschien zelfs, dat hier en daar een misverstand gewekt wordt. Een 
voorname oorzaak is de titel van het boek: Communisme in ontbinding. 
Deze titel suggereert te veel. Wat de schrijver bewijst is een crisis in 
het communisme. Maar dat is nog geen ontbinding. Want ontbinding be
tekent verdwijning. Crisis daarentegen kan nog wijzen op verandering, 
ontwikkeling; verkleuring. En dat een ideologie in de loop der geschiedenis 
verandert is niet verrassend. Zeker niet bij een ideologie, welke begon als 
paradijs-utopie en zich later in sterke mate ontpopte als een industrialisatie
methode. Want het communisme is in de praktijk gebleken in belangrijke 
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mate een dwangstelsel te zijn voor een snelle en grootscheepse indu
strialisatie van een achtergebleven land. Met alle offers van dien. Ook 
daarvan levert de "Prawda" dagelijks bewijs. Het communisme is natuur
lijk veel meer dan een industrialisatie-methode, maar het kan, zoals het 
zich ontwikkeld heeft, niet meer goed beoordeeld worden, zonder dat men 
ook aan dat industrialisatie-aspect aandacht besteedt. Het valt eenvoudig 
niet te ontkennen, dat de uitbuiting van de Russische arbeider en van de 
Russische boer de prijs zijn geweest ",oor de communistische kapitaals
accumulatie en dat zij in zoverre niet wezenlijk verschillen van de ont
beringen, die in andere landen geleden zijn tijdens de zg. industriële revo
lutie. Nogmaals met klem: het communisme gaat daar niet in op, het kan 
daaruit niet worden verklaard, het is meer dan een methode, het is precies 
wat prof. Zuiderna zegt, dat het is: een geloofsleer. Maar als men zijn 
economische betekenis niet ten volle in aanmerking neemt, dreigt een eigen
aardig gevaar: dat men te vroeg het faillissement van de geloofsleer consta
teert. Want de Sowjet-Unie zal niet eindeloos produktiemiddelen produ
ceren. Er komt een tijd - als de menselijke overmoed in de communis
tische geloofsleer niet tot een catastrofe van binnenlandS-politieke aard of 
van een wereldformaat leidt -, dat de Russische boer en de Russische 
arbeider van de industrialisatie gaat meeprofiteren. Daar zijn trouwens 
reeds tekenen van. En dat is niet noodzakelijkerwijs een adempauze, een 
door het volk afgedwongen concessie, maar kan in wezen zeer wel het 
.normale gevolg zijn van een industrialisering, die een zekere graad van 
voltooiing heeft bereikt. Zo'n verbetering zal ons in geen geval moeten 
verrassen. En niemand kan nog voorspellen, wat er van het communisme 
als ideologie zal worden, wanneer een dergelijk stadium is bereikt. Rusland 
is nooit sterk in evoluties geweest, maar daaruit, kunnen wij niet met 
zekerheid afleiden, dat ginds de kruiken altijd te water gaan totdat zij 
barsten. Het kan heel goed zijn, dat dan het oude communisme verbleekt, 
evenwel zonder te verdwijnen. Daarvoor heeft het trouwens te lang ge
legenheid gehad om wortel te schieten. Men denke zich alleen eens even 
in, wat er voor nodig zou zijn, om deze gehele gigantisch geplanificeerde 
Sowjet-economie te vervangen door een ander stelsel. Eenhalve eeuw laat 
sporen na! 

Tegen de titel "Communisme in ontbinding" heb ik nog andere be
zwaren. Hij is te oud. Hij is bijna zo oud als het communisme zelf. Reeds 
een eeuw lang wordt telkens weer geconstateerd, dat het met het socialisme, 
c.q. het communisme gedaan is. Niet alleen door tegenstanders, maar op 
zijn tijd ook door geestverwanten. Dit is een verschijnsel op zichzelf. 
Prof. dr. J. W. Bezemer heeft in zijn "De Russische revolutie in westerse 
ogen" mat,eriaal verzameld, dat betrekking heeft op één jaar (1917-1918). 
Reeds daarin vindt men vele bewijzen, dat men het Sowjet-communisme 
geen lang leven beschoren achtte. Het zou de moeite waard zijn, om eens 
te, verzamelen, wat waarnemers en schrijvers geconstateerd hebben in later 
jaren. Het échec of het retour van het Sowjet-communisme werd op grote 
schaal aangenomen bij de invoering van de N.E.P. (nieuwe economische 
politiek), bij de verbanning van Trotskij, bij de collectivisatie van de land
bouw, tijdens het eerste vijfjarenplan, tijdens de grote zuiveringsprocessen, 
toèn Hitler voor Moskou stond, toen Stalin in Berlijn, stond, toen Tito 
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brak met Stalin, toen Stalin was gestorven. De geschiedenis van deze be
oordelingen - in hun tijd geen van alle geheel ongegrond - moet tot voor
zichtigheid nopen. Door vast te stellen, dat het communisme in ontbinding 
en dus de verdwijning nabij is en dat het zich slechts kan handhaven 
door middel van .naakt geweld, zou men kunnen vervallen in de fout van 
Marx, die hetzelfde zeide van het kapitalisme. Het ergste zou zijn, dat het 
hedendaagse communisme wel zou leren van het kapitalisme, doch het kapi
talisme niets zou leren van het communisme. Die kans bestaat óók nog. 
Er zijn zelfs aanwijzingen in die richting .. De Russen bestuderen ijverig, 
hoe de boeren in Iowa werken, maar er was een spoetnik voor nodig, om 
de Amerikanen de ogen te openen voor het Russische onderwijsstelsel. En 
wat zal Nederland de ogen openen voor het gevaar, dat het op weg is 
even bureaucratisch te worden als een Sowjetstaat ? Dit is echter een 
hoofdstuk apart. 

Het aangeduide bezwaar gaat dus tegen de suggestie, die gelegen is in 
de titel van het boek van prof. Zuiderna, al moet ik er aan toevoegen, dat 
zij ook niet geheel ontbreekt in de inhoud. V raagt men, of hiermede een 
fundamentele kritiek op het boek bedoeld is, dan antwoord ik: neen. Ook 
dit is kanttekening. Want het gaat in laatste instantie niet om de vraag, 
waarin het communisme faalt of slaagt, maar om de vraag, wat het be
tekent i.n de worsteling der geesten. En in het grijpen van die betekenis 
is Zuiderna onnavolgbaar. Hij heeft de kostelijke gave, om grond-pro
blemen aan te pakken op een ongezouten, strijdbare, kernachtige wijze. 
Hier en daar moge zijn taal wat moeilijk te verstaan zijn, men komt 
daar in een oogwenk weer uit. U zult nooit in slaap vallen van de ge
meenplaatsen. Hij weet goed duidelijk te maken, wat zijn overtuiging is. 
Als hij een probleem aan de orde stelt, dan is het ook aan de orde ge
steld. Men is het volslagen met hem eens en voelt zich desniettemin 
gesteld aan het begin, niet aan het ei.nde van een discussie. Deze lange 
recensie is er een bewijs van. DR. G. KUYPERS 

Dr. J. PONSIOEN, De menselijke samenleving. Wijsgerige 
grondslagen. Uitg. Paul Brand N.V., Bussum, 1953, 
214 blz. 

Dr. J. PONSIOEN en Dr. G. M. J. VELDKAMP, Vraagstukken 
der hedendaagse samenleving. Uitg. Paul Brand N.V., 
Bussum, 1956, 430 blz. 

Men kan het rooms-katholieke volksdeel niet verwijten, dat het geen 
aandacht schenkt aan de sociale wijsbegeerte. Vele zijn de boeken over 
maatschappijleer, die van deze zijde het licht zagen. Misschien .niet steeds 
terecht; het is immers moeilijk vanuit Thomas telkens .nieuw licht te laten 
schijnen op de samenleving. Te moeilijker wanneer er een gebrek is aan 
sociologische kennis. Het laatste verwijt kan men niet richten tot Ponsioen, 
die behoort tot de informele groep der jongere sociologen: hij is redactie
lid van de Sociologische Gids. 

Na een plaatsbepaling van de mensheid in het heelal neemt Ponsioen als 
uitgangspunt de vraag naar de sociabiliteit van de mens, die hij als volgt 

• 
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definieert: ontologisch is zij de wederzijdse geestelijke intentionaliteit, 
het elkaar geestelijk kunnen bevatten; ethisch gezien is het de rationele 
plioht van de mens samen te leven in gezin, gemeenschappen en organi
saties, die nodig zijn om de persoon psychisch en physisch te verschaffen 
wat hij nodig heeft en daarmee in de mensheid tot uitdrukking te brengen 
welke mogelijkheden God schiep in de menselijke natuur. 

Als leerling van Gurvitch hanteert de schrijver gaarne. diens diepte
sociologie wanneer hij tracht door te dringen in "de cultuur als feit en 
taak". Na deze macro-sociologische verschijnselen bestudeert hij de 
micro-elementen, met name de banden tussen mensen en de distantie
verschijnselen. Tenslotte komen achtereenvolgens de groep in het algemeen, 
de macro-groep, staat, kerk en staat aan de orde. 

Ponsioens visie op de staat is bepaald de onze niet. Zij is, dunkt mij, 
nogal sociologistisch, getuige de nadruk, die hij legt op de staat als cuItuur
verschijnsel en op de civitas perfecta, weshalve de staat de legitieme be
schikking. heeft over alles, wanneer dit nodig is voor zijn taakvervulling. 
Voor het overige komt het bekendesubsidiariteitsbeginsel weer naar voren. 
Ook het hoofdstuk over kerk en staat biedt geen nieuwe gezichtspunten. 

Het tweede boek heeft - de schrijvers wijzen er zelf op - slechts een 
losse band met het eerste. Het is ook van een heel ander karakter. Het is 
geen sociologisch handboek, daarvoor is het te weinig systematisch. Het 
geeft namelijk een aantal capita, waarvan de keuze uiteraard persoonlijk is. 
De onderwerpen worden dan aan sociologische, juridische, economische 
en andere besohouwingen onderworpen. Niemand zal van mij verwachten, 
dat ik geen waardering zou hebben voor een expliciete wijsgerige plaats~ 
bepaling, maar deze methode wordt mij toch hier en daar te machtig. 
Neem bv. de eigendom. Naast juridische beschouwingen over de erkenning 
en onschendbaarheid van de band tussen eigenaar en eigendom komt een 
psychologische over de affectieve band tussen bezitter en bezit, een econo
mische over de opvattingen van de Nieuwe Oostenrijkse School. Ver
vlochten door dit alles weer de beginselen van Thomas en de encyclieken. 
Overigèns dragen lang niet alle hoofdstukken dit karakter. Een ander 
uiterste is bv. het hoofdstuk over klasse en stand, dat een zuiver socio
logische behandeling geeft met - onder verwijzing naar het eerste deel -
een korte principieel-wijsgerige uiteenzetting. 

Het is uitermate moeilijk, zo niet onmogelijk, om boeken als deze weten
schappelijk-critisch te bespreken, gezien de enorme verscheidenheid van 
onderwerpen. Eén daaruit te kiezen leidt tot willekeur. Daarom wil ik vol
staan met enkele algemene opmerkingen. Enerzijds geeft het een goed over
zicht van de rooms-katholieke visie op een groot aantal praktische - ook 
politieke - vraagstukken, anderzijds stelt men zich de vraag in hoeverre 
dit boek een zekere consensus binnen de rooms-katholieke kring tot uit
drukking brengt of juist in bepaalde opzichten zich daarvan distantieert. 
In het hoofdstuk over de bezitsvorming vinden we bv. nog niets over 
afwijkende rooms-katholieke meningen. 

In het algemeen zijn sociologische vaktermen vermeden, thomistische 
in mindere mate. Al met al wil ik dit boek van harte aanbevelen als een 
goed specimen van rooms-katholiek denken over een menigte van sociale 
en politieke vraagstukken. Dr. G. KUIPER HZN. 
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Rapport inzake het vraagstuk der zwarte lonen. Uitgave 
van het Convent der christelijk-sociale organisaties 
(secretariaat: Alexanderstraat 8, 's-Gravenhage), prijs 
f 0.50. 

"Het moet als een bedenkelijk verschijnsel worden beschouwd, dat in 
brede kring het betalen en ontvangen van lonen, welke van de gesloten 
overeenkomsten en van de van overheidswege gestelde regels afwijken, 
nauwelijks als een ongeoorloofde zaak wordt gezien. Het zwarte loon 
draagt bij tot de verzwakking van het normbesef in brede lagen van ons 
volk. De stilzwijgende sanctionering van het bestaan der zwarte lonen 
vormt een gevaar voor de handhaving van wet en recht in het algemeen. 
Het is een veeg teken dat dit gevaar zo. weinig verontrusting oproept." 

"Bovenal moet worden vastgesteld dat bij het uitbetalen en ontvangen 
van zwarte lonen ... de ethische normen van trouw aan het gegeven woord 
en van gehoorzaamheid aan het voorschrift van de overheid in het geding 
zijn. Daarmede is het een zaak van ons geweten geworden dat ons -
als het goed is - niet met rust kan laten. Zolang moet worden geconsta
teerd, dat het kwaad van de zwarte lonen niet is uitgebannen, mag deze 
zaak allen, die verantwoordelijkheid dragen in het maatschappelijke leven, 
niet met rust laten." 

Deze beide citaten, resp. uit de inleiding en uit het besluit van het 
hierboven genoemde rapport, vormen ·een aanwijzing voor de· diepte waar
op in het behandelde vraagstuk is gegraven. Ook vatten zij samen wat als 
het belangrijkste uit het rapport kan gelden. En zij verdienen ans aller 
onverdeelde instemming, instemming met mond en hart. 

Het rapport is een verheugend blijk van mogelijkheden, die liggen in de 
unieke samenwerking van de christelijke ondernemers- en werknemers
organisaties in het convent. Dat vertegenwoordigers van vier verschillende 
"belangengroepen" het netelige probleem der zwarte lonen gezamenlijk 
hebben aangepakt en, uit kracht van het gemeenschappelijke geloof, zich 
er gezamenlijk ondubbelzinnig over hebben kunnen uitspreken, is zeker 
een reden tot dankbaarheid voor de opstellers van het rapport en voor hun 
geloofsgenoten. 

De dankbaarheid vindt niet het minst haar oorzaak in de strekking 
van de uitspraak, die immers het verschijnsel van de zwarte lonen als een 
kwaad, en wel bovenal als een ethisch kwaad brandmerkt. 

Men kan oordelen dat deze uitspraak rijkelijk laat is gekomen - het 
rapport is in mei 1957 uitgebracht en in juli j.l. gepubliceerd -, men kan 
op een enkele minder gelukkige formulering stuiten, men kan sommige 
punten wat al te summier behandeld achten, men kan van mening zijn 
dat het stuk tenslotte de diepste kern van de kwestie niet heeft blootgelegd; 
dit alles mag de blijdschap over deze vrucht van christelijke bezinning tem
peren, maar niet wegnemen. 

De genoemde bedenkingen zijn er intussen wel, al zijn ze niet van 
gelijk gewicht. 

Een formulering die weinig helder is uitgevallen, is hv. te vinden op 
blz. 4, waar aan het feit dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudin
gen 1945 de inwerkingtreding van een collectieve arbeidsovereenkomst 
afhankelijk stelt van goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars, 
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de conclusie wordt verhonden dat daardoor "aan de c.a.o., naast het karak
ter van overeenkomst, tevens dat van overheidsvoorschrift wordt ver
leend." Het enigszins verwarrende van deze conclusie wordt, het zij 
gaarne toegegeven, door de bedoelde bepaling in de hand gewerkt. Het is 
wel zeer te hopen dat deze voor het Nederlandse recht merkwaardige 
figuur geen blijvende schade aan het rechtsbesef van ons volk toebrengt. 

Op blz. 13 wordt gesproken van "de sociaal-ethische overweging, dat 
de verantwoordelijkheid in het sociale en economische leven met zich 
brengt, dat een louter najagen van zo groot mogelijk voordeel met voorbij
gaan aan de belangen van anderen en van de nationale volkshuishouding 
niet past in de huidige Nederlandse samenleving" (cursief van mij, G.). 
De term "sociaal-ethisch", die ik nooit heb begrepen, is mij door deze 
zin niet duidelijker geworden. 

Enige nadere uitwerking verdiende m. i. de aanbeveling van een effec
tieve controle op de naleving der loonvoorschriften. Naast de vraag w:aar 
de voor controle van c.a.o.-Ionen nodige combinatie van bevoegdheid en 
outillage te vinden zal zijn, is hier de kwestie toch wel interessant hoe het 
convent denkt de effectiviteit van zulk een controle te waarborgen. Een 
van de hierbij te verwachten moeilijkheden signaleert het rapport terloops: 
de zgn. ranginflatie bij overheid en particulier bedrijf, en de functie-inflatie 
in het kader van werkclassificatie. Zo zeker als dit verschijnsel bestaat (al 
is oppervlakkige vergelijking met de jaren dertig, toen bij de overheid 
op grote schaal rang-deflatie voorkwam, misleidend), zo moeilijk is het 
in concreto te "grijpen". 

Evenmin zal eenvoudig zijn te realiseren de aanbeveling, zwart loon 
niet als reden voor ontslag ter verbetering van positie te aanvaarden. 
Ook hier rijst de vraag naar de instantie, die tot een onderzoek naar de 
"rechtensgeldigheid" (lees: wettigheid) van het loon in de geambieerde 
betrekking bevoegd en in staat is. 

Een ernstiger bezwaar, dat tegen het rapport kan worden ingebracht, 
is wel dat het te weinig blijk geeft van een kritische houding jegens de 
bestaande situatie en gangbare overtuigingen. Het gewaagt van "de alge
meen bestaande overtuiging ... , dat een zekere mate van leiding in de 
loonpolitiek wenselijk en noodzakelijk wordt geacht" 1) terwille van "vol
ledige werkgelegenheid, handhaving van onze concurrentiepositie, redelijke 
loonverhoudingen" (blz. 8). Wat de laatste betreft: de vraag wat hier
onder moet worden verstaan dunkt mij van het hoogste belang, maar 
komt niet aan de orde. Met name de betekenis van het thema "gelijk loon 
voor gelijke arbeid" 2) verdient in dit verband aandacht. 

Wel zijn er enige voorzichtige aanduidingen van mogelijke verande
ringen in het tegenwoordige systeem van loonbeheersing. Bij een her
innering aan de nota van de Stichting van den Arbeid van 1954 en aan 
het S.E.R.-advies van 1955 wordt aangetekend, dat de daarin bepleite 
gedeeltelijke verlegging van de verantwoordelijkheid voor de loonvorming 
naar het bedrijfsleven wacht op de opheffing of wijziging van het Buiten
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en de invoering van een loon
wet. Een opmerking over dit "wachten" ware hier ,niet misplaatst geweest. 

1) Aan deze zin is vermoedelijk meer inhoud toegedacht dan de woorden bevatten. 
2) Zie hierover o.m. Dr. W. Albeda, De rol van de vakbeweging in de moderne 

maatschappij, blzz. 177 vvo 
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En hoewel het rapport de - binnen de eigen kring wel verdedigde -
opvatting, dat de voornaamste oorzaak van het verschijnsel der zwarte 
lonen ligt in het bestaande stelsel van loonvorming, afwijst (zo weinig 
geargumenteerd, dat geen aanhanger dezer opvatting hierdoor overtuigd 
kan zijn), wordt impliciet toegegeven dat dit stelsel toch als medeplichtige 
kan worden gezien. 

Het rapport laat evenwel na, de grondslagen en doeleinden zelf van de 
tegenwoordige loonpolitiek met het christelijk geloofsbeginsel te confron
teren; zij worden eenvoudig als uitgangspunt aanvaard. Dat zulk een con
frontatie overbodig zou zijn, valt bezwaarlijk vol te houden. Zoveel moeite 
is daaraan nog niet besteed, dat ieder geacht zou kunnen worden daartoe 
nu wel zelf in staat te zijn. Heeft een christelijke organisatie dan nog iets 
belangrijkers te doen dan juist christelijk te getuigen in en over de situaties 
en tendenzen van de dag? Alleen door het getuigenis centraal te stellen 
kan de innerlijke kracht worden gehandhaafd en kan de frontlijn zich 
duidelijk aftekenen; twee dingen waaraan velen heden toch wel behoefte 
hebben. 

In zekere zin is het daarom voor een christelijke organisatie gewichtiger 
hoe zij haar uitspraken fundeert dan hoe deze luiden. Niet omdat de inhoud 
er niet op aan komt, maar omdat de zin, de waarde ervan vooral van 
duidelijkheid en intrinsieke kracht van de fundering afhangt. 

In dit licht gezien, blijkt het rapport een kans te hebben gemist. Doordat 
het de bestaande situatie als grondslag heeft gekozen, heeft het voor een 
fundamentele kritiek op en voor een getuigenis aangaande die situatie geen 
plaats. 

Wat een klemmende prediking had kunnen zijn, is zo in feite niet veel 
meer geworden dan de mededeling van een "mening" van beperkte strek
king. Een mededeling, waaraan zich zullen verkwikken al degenen, die het 
er toch al mee eens waren. 

Het hier gesignaleerde gebrek aan profetisch getuigen dreigt een alge
meen verschijnsel te worden. Een "bedenkelijk verschijnsel, dat in brede 
kring nauwelijks als een ongeoorloofde zaak wordt gezien. Het is een 
veeg teken, dat dit gevaar zo weinig verontrusting oproept." Ook dit is een 
zaak van ons geweten, die ons niet met rust mag laten. 

Mr. J. W. GENUIT 

* 
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