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SAMENWERKING VAN OVERHEID EN PARTICULIEREN 

DOOR 

DR W. P. BERGHUIS 

Dat in onze na-oorlogse tijd op allerlei terrein belangrijke veranderingen 
bezig zijn zich te voltrekken, wordt door niemand ontkend. Er is onge
twijfeld nogal een en ander in beweging op geestelijk, politiek en maat
schappelijk gebied, nationaal en internationaal. Ik behoef hier slechts 
te wijzen op de doorbraak, het zich wijzigende bestel van het koninkrijk 
der Nederlanden, de Europese eenwording, het ontwikkelen van nieuwe 
maatschappijvormen, enz. Deze zaken raken in het algemeen het wezen 
en de structuur van onze in het verleden gegroeide samenlevingsverhou
dingen. 

Uiteraard is het steeds moeilijk een volkomen juist inzicht te hebben 
in de betekenis, het gewicht en de strekking van het ontwikkelingsproces 
van de eigen tijd. Er is altijd veel tijdelijk steigerwerk, dat het zicht op 
het gebouw in wording belemmert. Ook de in het rond vliegende spaanders 
doen dat. 

Tevens dient bedacht te worden, dat de ontwikkeling en verandering 
zoals die zich op een bepaald tijdstip vertonen, nooit los-gezien en ge
maakt kunnen worden van het verleden, ofschoon velen dat vaak wel 
schijnen te menen. Ook onze tijd is een episode in een langdurig proces. 
Wel zijn er momenten in zo'n proces, waarin versneld wijzigingen en ver
anderingen, die de structuur van het geheel raken, schijnen door te werken 
en gerealiseerd te worden. Zulk een moment lijkt de huidige tijd zeer 
bepaald te zijn. 

Vele van de zaken, die thans in beweging zijn, hebben voortdurend de, 
algemene aandacht en gelden als de actuele problemen onzer dagen. Uiter
aard is er verschil in principiële appreciatie van de tendentie der ont
wikkeling en roept de een meer om algehele vernieuwing dan de ander, 
en wordt over de mate en wijze van structurele omvorming van staat en 
maatschappij verschillend gedacht. Hier vindt men de inzet van de heden
daagse politieke en maatschappelijke strijd. 

Er doen zich evenwel ook structuurwijzigingen voor, die zich vrijwel 
ongemerkt in de loop der feiten schijnen te voltrekken of die slechts in 
beperkte kring de aandacht trekken. Toch kan het hier gaan om dingen, 
die voor de toekomst beslist essentieel zijn. Dingen, waarvan wij in het 
algemeen geneigd zijn min of meer achteloos kennis te nemen of daar
aan voorbij te gaan, en die toch vanwege hun principiële belangrijkheid 
voor de toekomstige bouwen structuur van onze samenleving van grote 
betekenis en zeer de belangstelling waard zijn. 
A.S. XXV 1 



2 DR W. P. BERGHUIS 

Ik meen, dat dit ook geldt voor de aangelegenheid, welke in het op
schrift boven dit artikel is bedoeld. 

In de in Mei 1953 gehouden vergadering van de Vereniging voor Ad.· 
ministratief Recht is behandeld het vraagstuk van de samenwerking van 
overheid en particulieren. Dit vraagstuk, aan de orde gesteld als een 
jU1:idisch-bestuurlijk probleem, is van een zo brede en algemene aard, 
dat 'een bespreking van de voor de genoemde vergadering uitgebrachte 
prae-adviezen van Dr J. W. Noteboom en Mr L. R. J. ridder van Rap
pard 1) aanleiding mag geven in een principieel-politiek tijdschrift als 
Anti-Revolutionaire Staatkunde op de aan de orde gestelde problemen 
iets breder en dieper in te gaan, dan de aankondiging van een geschrift 
over administratiefrechtelijke aangelegenheden op zichzelf zou vragen. 

Ook de praeadviezen zelf en de behandeling daarvan ter vergadering 
zijn trouwens bepaald getreden buiten de eigenlijke sfeer van het admi
nistratiefrechtelijke en juridisch-bestuurlijke, en hebben zich in belang
rijke mate begeven op het terrein van het bestuursbeleid en nog verder 
ook op het algemeen-politieke terrein. Dit laatste geldt met name van het 
prae-advies van Mr Van Rappard. 

Niet te ontkennen is, dat in het behandelde vraagstuk een politiek ~n 
bestuurlijk probleem van de allereerste orde voor onze tijd en voor de 
toekomst aanhangig is geweest. De kwestie van de organisatorische samen~ 
werking tussen overheid en particulieren, met name zoals die thans sinds 
kort in de publiekrechtelijke vorm mogelijk is geworden, heeft recht
streeks betrekking op de algemene politieke en maatschappelijke proble
matiek van onze dagen en op de toekomstige structuur der moderne 
samenleving. 

Zij is in onze tijd, nu nieuwe vormen inzake de structuur en de orga
nisatie van onze samenleving zich trachten baan te breken, actueel ge
worden en verdient, naar mijn overtuiging, in sterke mate onze aandacht 
voor de naaste toekomst. 

Het vraagstuk van de samenleving heeft zich in de na-oorlog se jaren 
vooral als een bestuurlijke aangelegenheid op de voorgrond gedrongen. 
En het is tot nu toe ook vrijwel alleen in de bestuurlijke kring een punt 
van intensieve belangstelling en discussie geweest. 

De belangrijke uitbreiding van de sfeer der publieke bemoeiingen in het 
algemeen en voor de locale besturen in het bijzonder, gepaard gaande met 
een toenemende noodzakelijkheid van tot over de grenzen der afzonder
lijke gemeente heengrijpende voorzieningen enerzijds en met een ver
menigvuldiging van de aanrakingsvlakken met allerlei particuliere orga
nisaties en activiteiten anderzijds, deed de wens opkomen naar aan de 
veranderde situatie aangepaste bestuurs- en organisatievormen. En wel
licht in nog sterkere mate noopten daartoe, vooral in de gemeentelijke 
kring, de gerechtvaardigde vrees voor centralisatie, het acute gevaar van 
het volkomen teloorgaan van de band tussen bestuur en bestuurden en 
van burgerlijke belangstelling in de publieke zaak, alsmede het probleem 
van het grote-stadsbestuur met zijn onmogelijkheid nog enigermate van 

1) Uitgegeven als deel XXVI van .de Geschriften van de Vereniging voor Admi
nistratief Recht bij Tjeenk Willink en Zoon N.V., Haarlem. 
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het raadhuis uit de dingen centraal vanwege de normale organen te doen 
besturen. 

In het middel der samenwerking van publieke lichamen onderling en 
van publieke met particuliere lichamen, zowel naar binnen als naar buiten, 
is men in brede kring een gedeeltelijke vervulling van de behoefte aan 
nieuwe bestuursvormen gaan zien. De wet gemeenschappelijke regelingen 
van 1952 bracht een belangrijke verruiming van de mogelijkheden dit 
middel te hanteren en voerde de georganiseerde samenwerking van over
heid en particulieren op publiekrechtelijke basis als wettelijke vorm in 
ons Nederlands recht in. 

V ooropgesteld moet worden, dat de in het moderne bestuur naar voren 
tredende problemen en de daarmede verband houdende behoefte aan voor 
de nieuwe situatie geëigende bestuursvormen inderdaad reëel zijn, en 
ook, dat het middel der samenwerking op bepaalde punten oplossingen 
kan bieden, welke als doeltreffend moeten worden gezien. 

Bij de verdere toepassing en doorwerking van een en ander zijn echter 
bepaalde facetten en tendenties te bespeuren, die nauwlettend de aandacht 
verdienen, aangezien zij bestuurlijk, politiek en uit een oogpunt van de 
structuur der samenleving bedenkelijk kunnen zijn. 

Dit geldt, met name in bestuurlijke zin, ook voor de samenwerking 
van publieke lichamen onderling, doch in bredere zin wel speciaal voor 
die tussen overheidslichamen en particuliere organisaties. 

Wanneer een aangelegenheid aan de orde is, welke betrekking heeft 
op het nationaliseren of in overheidshanden brengen van een bepaald 
bedrijf, of het nu gaat om de mijnen, de K. L. M. of de hoogovens, dan 
wel om het soda-project te Delfzijl, dan richt zich in het algemeen onze 
principiële oplettendheid daarop veel directer en sterker dan op ver
schijnselen, die met het onderwerp van dit artikel verband houden. Dit 
is wel verklaarbaar doch niettemin onjuist en zelfs gevaarlijk. Terwijl 
zaken als de eerstgenoemde nog als incidentele gevallen op zichzelf in 
hun werkelijke betekenis duidelijk worden onderkend en in het concrete 
verband met bepaalde omstandigheden worden gezien, gaat het in de 
laatstbedoelde verschijnselen om een ontwikkeling, die in minder opval
lende vorm doch in veel ruimere zin de algemene structuur raakt. 

* * * 
Wij leven na de oorlog in een voor de doorwerking der christelijke 

politieke beginselen en voor de invloed der christelijke politieke partijen 
veelszins critieke situatie. De "doorbraak" -ideeën hebben ook op christe
lijke groepen in het door de oorlog geestelijk overhoop gehaalde N eder
land se volk vat gekregen. De tengevolge van de verarming en economische 
desorganisatie noodzakelijkerwijze sterk op welvaartsbevordering gerichte 
regeringspolitiek der na-oorlogse jaren heeft dit bevorderd en aan de 
socialistische stromingen de wind in de zeilen gegeven. 

Nog sterker dan tevoren geldt in onze tijd, dat er behoefte is aan een 
duidelijk christelijk-politieke of anti-revolutionaire lijn of er zal geen 
christelijke politiek zijn. 

Het schijnt een gelukkige omstandigheid, dat deze dingen tengevolge 
van het bekende mandement der R. K. bisschoppen weer in het centrum 
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der politieke belangstelling en ook van de politieke strijd zijn komen 
te staan. 

Onbewust heeft in deze tijd het gehele Nederlandse volk en hebben 
ook wij zelf de invloed van het socialisme, van de vlucht in de staat onder
gaan. In toenemende mate is de neiging ontstaan voor de ontwikkeling 
van het volksleven in al zijn geledingen te leunen op de arm van de over
heid. Ongemerkt is de principiële weerstand daartegen afgenomen. 

De leuze van onze tijd, die der vooruitstrevendheid, wil men in een 
zeer bepaalde zin geïnterpreteerd zien. Vooruitstrevend in de ware zin 
des woords, d. w. z. afgestemd op de concrete omstandigheden van het 
ogenblik en op de eisen van de toekomst, moet ook en met name de chris
telijke politiek zijn, wil zij een levende politiek zijn. Alle verstarring in 
een voorbije situatie is in strijd met haar beginselen. De concrete politieke 
gedragslijn, welke voor het heden vanwege de christelijk-politieke be
ginselen wordt voorgeschreven, is een andere dan die, welke voor de 
situatie van gisteren gold. En voor morgen is zij weer een andere dan 
die voor vandaag. Wat dat aangaat, is vooruitstrevendheid ook onze 
leus. 

Waarvoor wij echter vooral moeten waken, is ons op dit punt te voegen 
of te laten plaatsen in het schema van het socialisme. Het is gevaarlijk 
zonder meer te zeggen, dat wij vooruitstrevend moeten worden als dit 
begrip vanuit de zich bij uitstek vooruitstrevend noemende socialistische 
hoek wordt geduid. Wij mogen niet het socialisme de marsroute laten 
aangeven. Dan is er de kans, dat wij het socialisme halfweg volgen en 
er alleen maar een christelijk accent aan trachten te geven. En dan geldt 
tevens, dat wij tegen het socialisme nooit kunnen op bieden en altijd 
achteraan komen. 

Juist vanwege het gevaar, dat wij lopen geruisloos te worden inge
maakt, moeten wij uit de dwangpositie, waarin het socialisme ons kennelijk 
wil brengen. Afwijzende de gedachte, dat het criterium voor de huidige 
politiek ligt in het al of niet vooruitstrevend zijn op ~ociaal-economisch 
gebied in de socialistische betekenis, moeten wij het socialisme het recht 
ontzeggen het monopolie van vooruitstrevendheid in sociaal-economische 
zin te bezitten. 

Een van onze bezwaren tegen de z.g.n. Burgerrechtgroep is juist, dat 
zij de indruk wekt zich in feite te voegen in het politieke schema van het 
socialisme, en binnen dat schema alleen aan de andere kant te gaan 
staan. De "doorbraak" wordt hiermede aanvaard, alleen wordt zij "naar 
rechts gericht". 

* * * 
Terugkerende tot hetgeen de aanleiding tot het neerschrijven van deze 

beschouwing is geweest, t. w. de praeadviezen van de heren Noteboom en 
Van Rappard mag ik een beknopte weergave daarvan, voorzover voor ons 
tijdschrift van belang, niet achterwege laten. 

Ervan uitgaande, dat överheid en particulieren principieel te onder
scheiden begrippen zijn, spreekt Dr Noteboom van samenwerking tussen 
die beide wel in een zeer ruime zin. Bij hem is eigenlijk van samenwer
king sprake in al die talloze gevallen, waarin in de samenleving overheid 
en particulier doorlopend met elkaar in contact en elkander behulpzaam 
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zijn. Hij meent dan ook, dat het uitgesloten is voor alle vormen van samen
werking in concreto aan te geven de eisen, aan welke deze samenwerking 
heeft te voldoen. Volstaan moet worden met aan te geven de belangrijkste 
karaktertrekken van het overheidsoptreden in onderscheiding van het op
treden van particulieren, terwijl aan de hand van deze karaktertrekken 
ten opzichte van sommige vormen van samenwerking enkele min of meer 
concrete eisen kunnen worden geformuleerd, waarvan de eerbiediging er 
toe kan strekken de huidige organisatie der samenleving in een beter spoor 
te leiden, of althans ontwikkeling in een onjuiste richting te voorkomen. 

Dat Noteboom het begrip samenwerking zeer ruim opvat blijkt bijv. 
wel uit het feit, dat hij daaronder ook het aanvaarden van een publiek 
ambt door een particulier persoon en het verkozen worden tot raadslid 
vat. En overigens begrijpt hij onder samenwerking eigenlijk alle vormen, 
waarin overheid en particulier op enigerlei wijze ter behartiging van be
paalde belangen in onderlinge aanraking of met beider medewerking acti
viteit ontplooien: instellingen van maatschappelijk hulpbetoon, opbouw
stichtingen, woningbouworganisaties, landbouwcontrolestations, water
schappen, bedrijfschappen, subsidieverlening, concessies en vergunningen, 
commissies of rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen op publiekrechte
lijke grondslag, samenwerking met particulieren in privaatrechtelijke or
ganisaties, enz. enz. 

Als algemene richtlijn vooropstellend, dat de samenwerking in de 
vormen als boven aangeduid zodanig moet zijn, dat het karakter van 
het optreden van de overheid en van dat van particulieren zoveel mogelijk 
geëerbiedigd wordt, zulks o. m. in het belang van enerzijds de handhaving 
van het gezag, anderzijds van de vrijheid, gaat de schrijver dan na in 
hoever deze samenwerking gewenst moet worden geacht en hoe de coör
dinatie dient te geschieden. 

Terwijl van het overheidsoptreden de meest fundamentele karaktertrek 
is het dienen van het algemeen belang, richten de particuliere activiteiten 
zich op bijzondere belangen. Tengevolge hiervan en van de daarmede ver
band houdende verschillende geaardheid van ieders optreden, kan Dr N 0-

teboom de veelal aangehangen gedachte, dat een zo ver mogelijk doorge
voerde samenwerking van overheid en particulieren wenselijk is te achten, 
slechts onder zeker voorbehoud als juist aanvaarden. Een te grote afstand 
tussen overheid en onderdaan kan de overigens goede kwaliteiten va\! 
beide tot een exces doen ontaarden ten nadele van de samenleving. Maar 
anderzijds bergt het verder voortschrijden van de samenwerking het ge
vaar in zich, dat de karaktertrekken van het optreden van de overheid 
en van het particuliere optreden in vermenging, welke door samenwerking 
kan ontstaan, geheel of goeddeels verloren gaan; evenzeer tot schade van 
de samenleving. 

Vandaar dan ook, dat bij samenwerking zekere richtlijnen moeten wor
den inachtgenomen. Wanneer particulieren in de overheidssfeer optreden' 
dient er een waarborg te bestaan dat het specifieke van de overheidszorg 
(het behartigen van het algemeen belang) niet wordt verdrongen of aan
getast door particuliere bijzondere belangen (persoonlijk belang, partij
belang, meerderheidsbelang, groepsbelang, enz.). En anderzijds, wanneer 
de overheid optreedt in de sfeer van het particuliere leven, zal het karakter, 
eigen aan het optreden van particulieren niet verdrongen of te zeer op 
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de achtergrond moeten worden gesteld. Bij het stellen van subsidie- of 
vergunningsvoorwaarden bijv. dient daarop te worden gelet, terwijl bij 
samenwerking met particulieren in een gemeenschappelijke organisatie 
moet worden gewaakt tegen overheersende invloed van de vertegenwoor
digers der overheid. Tot zover Dr Noteboom. 

De andere praeadviseur, Mr Van Rappard, geeft reeds in een toe
voeging aan het te behandelen onderwerp aan, in welke zin hij deze zaak 
aan de orde wil stellen. De titel van zijn praeadvies luidt nI. niet, zoals 
dat van Dr N oteboom, in algemene zin: samenwerking van overheid en 
particulieren, maar hij voegt daaraan toe: "in waarachtig deelgenoot
schap". Deze toevoeging geeft de doorlopende lijn van zijn betoog aan. 

In een brede, levendige, hier en daar naar de aard van de schrijver 
nogal emotionele, en sterk op algemeen bestuurs- en politiek beleid ge
richte uiteenzetting - waarbij de niet weinige houwen en "insinuaties" 
ten opzichte van onze democratische werkmethodes, politieke partijen 
en "zuilen" nu niet ter zake doen - wordt het onderhavige vraagstuk 
aangevat in verband met de enorme uitbreiding van de overheidswerk
zaamheid en de veranderde opvattingen op het stuk van de staatstaak en 
geplaatst in het raam van de structurele veranderingen, welke bezig zijn 
zich in onze bestuursorganisatie en in de organisatie van onze gehele 
samenleving te voltrekken. 

De schrijver betoogt, dat wij in ons steeds meer verambtelijkt en ver
technocratiseerd bestuursleven andere organisatievormen en mogelijkheden 
om in de bestuursbehoeften te voorzien moeten bezitten, teneinde nog meer 
belanghebbenden en belangstellenden bij het bestuur te betrekken. 

Men zal zich, aldus de schrijver, moeten gaan realiseren, dat de ont
wikkeling van de individualistische maatschappij tot een organische, col
lectivistische ook een andere bestuursorganisatie eist. Van een geprivilegi
eerd terrein voor de overheid enerzijds en voor het particulier initiatief 
anderzijds is geen sprake meer. Zij, die van een tegenstelling tussen 
overheid en particulier initiatief uitgaan, handhaven daarmede kunstmatig 
een dualisme, dat de praktijk al lang niet meer kent. Daarom zegt Van 
Rappard met Mannheim, dat alle groepen, organisaties, personen, die een 
actieve rol in de organisatie van het maatschappelijk leven spelen, als één 
"body", één "lichaam" optreden. 

De bestuursstructuur van de toekomst ziet Van Rappard in een voort
gaande organisatorisch gecoördineerde samenwerking van overheid en 
particuliere activiteit, waartoe de door de Wet gemeenschappelijke rege
lingen geopende mogelijkheid van samenwerking op publiekrechtelijke 
basis van overheid en particuliere organisaties, het samenwerken in streek
verband, de wijkgedachte en functionele bestuursspreiding binnen de 
grote gemeenten wegen aangeven. Wij moeten, naar het oordeel van de 
schrijver, overeenkomstig de moderne politieke idee, naar een verheffen 
van particuliere verenigingen, werkzaam in de publieke sfeer, tot nieuwe 
suborganen van gemeentebestuur en naar nieuwe mengvormen van over
heid en particulier initiatief, teneinde de verbroken verbinding tussen 
overheid en individu zoveel mogelijk te herstellen. 

Met deze algemene weergave van het betoog van Van Rappard, dat 
overigens nog zeer vele pikante beschouwingen geeft, moet worden vol-
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staan. Bij de hiernavolgende bespreking zal ook op bepaalde onderdelen 
wellicht nog moeten worden ingegaan. 

Een brede discussie is ter vergadering op de beide praeadviezen ge
volgd. Bestuursjuristen van naam namen daaraan deel en vooral de be
schouwingen van Van Rappard werden erin betrokken. In overeenstem
ming met de breedheid van het terrein, dat de inleidingen hadden be
streken - waartegen overigens uit de vergadering hier en daar critiek 
rees - was ook de discussie zeer wijd, zij het dan ook, dat zij zich op 
een aantal punten, t. w. de begrenzing van het begrip samenwerking, ,de 
verhouding van overheidssfeer en particuliere sfeer, e. a. toespitste. 

* * * 
In het raam van een beoordeling der prae-adviezen, voorzover voor een 

politiek tijdschrift van belang, kan in het algemeen van dat van Dr Note
boom worden gezegd, dat hij een aantal opmerkingen maakt die, voorzover 
men een veelvuldige samenwerking tussen overheid en particulier als 
een reëel en concreet gegeven aanvaardt, ongetwijfeld in verband met het 
onderhavige vraagstuk van belang zijn en onze instemming zullen hebben. 
Toch raakt hij m. i. het probleem, waarom het in dezen bestuurlijk en 
vooral politiek wezenlijk gaat, niet in de kern. 

Dat komt omdat hij het begrip samenwerking tussen overheid en par
ticulier veel te breed opvat en in ieder geval veel breder dan gewenst is 
om scherp uit te komen bij het punt waarom het gaat, wanneer in onze 
tijd wordt gesproken van de samenwerking van overheid en particulier. 
En in verband daarmede belicht hij wel een aantal facetten, die principieel 
en politiek van belang zijn, zoals de onderscheiden aard van het overheids
optreden en het optreden van particulieren en de eisen welke daaruit voort
vloeien met betrekking tot een samenwerking van die beide - welke 
samenwerking door de schrijver in het algemeen als feitelijk gewenst wordt 
aanvaard - maar stelt hij niet in het licht de kwestie van de principiële 
aanvaardbaarheid der samenwerking zelve in de zin van de organisato
rische vermenging, het organisatorisch in elkaar opgaan, of een "waar
achtig deelgenootschap" vormen van overheid en particulier, waarop het 
gehele aan de orde zijnde vraagstuk in onze tijd en voor de toekomst zich, 
naar mijn mening, toespitst. 

N oteboom stelt wel als - overigens belangrijke - algemene richtlijn, 
dat de samenwerking tussen overheid en particulier zodanig moet zijn, 
dat het karakter van het optreden, het handelen van de overheid en dat 
van het optreden, het handelen van de particulier zoveel mogelijk geëer
biedigd wordt, maar aan een behandeling van de tevens aan de orde zijnde 
actuele vraag, hoe het in een gemeenschappelijk organisatorisch verband 
samenwerken van de overheid als zodanig en een particulier als zodanig 
principieel moet worden beoordeeld komt hij niet toe. Wellicht heeft deze 
prae-adviseur, ondanks de ruimte, welke het onderwerp bood, zich niet 
te ver buiten het tot dusver inachtgenomen juridisch-administratieve werk
terrein van de Vereniging voor Administratief Recht durven of willen 
begeven. Maar toch had hij deze vraag, nu het onderwerp eenmaal zo lag, 
niet uit de weg mogen gaan. 

Zijn mede-inleider Van Rappard heeft dat ook niet gedaan. Integendeel, 
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deze neemt zijn uitgangspunt in structurele veranderingen, welke zich 
z. i. in ons staats- en bestuurswezen, en eigenlijk in onze gehele samen,.. 
leving voltrekken. En door hem wordt het punt van de tegenstelling tussen 
overheid en particulier initiatief al niet eens meer als een vraag gesteld, 
doch als een kunstmatig handhaven van een verouderd dualisme. 

In ieder geval brengt Van Rappard daarmede de zaak op het niveau, 
waarop zij politiek en bestuurlijk zo bijzonder actueel is, en van waaruit 
structuur-wijzigingen in de organisatie van onze samenleving haar uit
gangspunt nemen en, hetzij vanuit een socialistische gedachtengang, hetzij, 
zoals bij een niet-socialist als Van Rappard, uit doelmatigheidsoverwegin
gen, naar een uitwissing van de grenzen tussen staat en maatschappij 
streven. 

* * * 
Wanneer wij het huidige vraagstuk van de samenwerking van overheid 

en particulieren op de juiste wijze willen benaderen, moeten wij eerst voor 
onszelf weten, wat onder die samenwerking van overheid en particulieren 
in haar actuele betekenis moet worden verstaan. 

Hiervoren heb ik reeds opgemerkt, dat N oteboom het begrip samen
werking in dit verband veel te ruim neemt. Hij vat er eigenlijk alle ge
vallen onder, waarin overheidsactiviteit en particuliere activiteit in onder
ling verband aan de orde zijn, zowel wanneer de overheid bij de ver
vulling van haar taak particuliere personen of organisaties betrekt (tot 
het aanvaarden van publieke ambten door particuliere personen toe), als 
wanneer de overheid particuliere activiteiten steunt en stimuleert (sub
sidies, enz.). 

Het komt mij voor dat hij het begrip onjuist interpreteert en dat hij 
daarom de kwestie, waarom het Ï.nzake de samenwerking van overheid 
en particulieren in haar actuele bestuurlijke en politieke betekenis in 
wezen gaat, ook niet juist heeft kunnen stellen. Niet elk verlenen van 
medewerking van particulieren aan de overheid en van de overheid aan 
particuliere activiteiten is samenwerking, noch ook elk samentreffen of 
elke combinatie van overheidsoptreden en particulier optreden. 

Het begrip samenwerking tussen overheid en particulieren lijkt mij in 
de huidige problematiek alleen juist te hanteren - en dat is toch ook in 
overeenstemming met de opzet van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
en met het spraakgebruik in de discussies der laatste jaren - wanneer men 
daaronder verstaat, dat overheid en particulier initiatief ter behartiging 
van bepaalde belangen, een gezamenlijk organisatorisch verband scheppen, 
tot welke gemeenschappelijke organisatie de overheid als zodanig en de 
particulier( e organisatie) als zodanig, zoal niet als gelijksoortige, dan toch 
als in belangrijke mate gelijkwaardige partijen toetreden, en waarbinnen 
zij voor het te behartigen doel min of meer "in een waarachtig deelgenoot
schap" in elkander opgaan. 

Samenwerking tussen overheid en particuliere organisatie in deze zin 
is er bijv. wanneer een gemeentebestuur en een Groene Kruisafdeling via 
een gemeenschappelijke regeling, zoals de Wet gemeenschappelijke rege
lingen die kent, een gemengd orgaan in leven roepen om bepaalde volks
gezondheidsbelangen te verzorgen. 

Ook Van Rappard houdt zich niet strikt aan de boven in algemene zin 
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aangegeven en m. i. alleen aanvaardbare omschrijving van het begrip samen
werking, in zoverre hij daar bijv. ook de wijkraden bij ter sprake brengt. 

Er is een bonte verscheidenheid van vormen, waarin de overheid haar 
taak uitoefent, en van wijzen waarop de overheid particulieren bij de ver
vulling van haar taak betrekt dan wel de activiteit van particulieren steunt 
en stimuleert. In de overgrote meerderheid van deze gevallen is er even
wel geen sprake van samenwerking van overheid en particulieren in de 
organisatorische zin, zoals hierboven is omschreven. 

Een zodanige samenwerking is er niet, wanneer de overheid, b.v. een 
gemeentebestuur, een bepaald deel van haar taak ter uitvoering legt in 
handen van een daartoe speciaal door haar ingesteld of erkend college 
van overigens buiten het publieke bestuur staande particuliere personen of 
vertegenwoordigers van particuliere organisaties of inste11i.ngen. Ik denk 
hier aan armeninstellingen (burgerlijk armbestuur, enz.). Het betrekken 
van particulieren, op grond van deskundigheid of representatie, bij de uit
oefening van een deel van de overheidstaak, is nog geen samenwerking 
voor het te behartigen belang van overheid en particulier. 

Van samenwerking in de zin van een door overheid en particuliere 
organisatie als twee componenten in leven geroepen gemengd orgaan is 
evenmin sprake, wanneer een particuliere instelling, bijv. een woningbouw
vereniging, haar doel, i. c. het bouwen van z.g.n. woningwetwoningen, niet 
kan nastreven zonder erkenning door de overheid en zonder de aan nauw
keurige voorschriften gebonden financiële medewerking van overheids
wege. Mutatis mutandis geldt dit ook voor bijzondere schoolverenigingen 
en andere organisaties, die een in sterke mate wettelijk omschreven proce
dure hebben te volgen voor de vervulling van haar arbeid. 

Ook de p.b.o. is geen vorm van samenwerking tussen overheid en par
ticulieren. Ik weet wel, dat in de a.r. kring een verschil van mening bestaat 
ten aanzien van het karakter dezer publiekrechtelijke bedrijfsorganen. 
Sommigen zien deze als organen vàÎ1 het bedrijfsleven, anderen - en 
daartoe behoor ik zelf - als overheidsorganen, met betrekking tot wier 
samenstelling, ledenbenoeming en taakopdracht door de overheid alleen 
een nauwe relatie met de in het bedrijfsleven zelf gegroeide organisatie 
wordt in acht genomen. Doch - hoe men het ook stelt - het totstand
komen van deze organen is niet het resultaat van een door drie deel
genoten, t. w. de organisaties van werkgevers en werknemers en de ove:r;
heid, aangegaan gemeenschappelijk accoord, maar een bij of krachtens 
de wet verrichte eenzijdige daad van de overheid in de zin van een functio
nele decentralisatie van het overheidsbestuur. 

Onder het begrip samenwerking brengt N oteboom ook het van over
heidswege subsidiëren van particuliere activiteiten. Evenwel ten onrechte. 
De van overheidswege gesubsidieerde particuliere organisaties, ook al zijn 
aan het verkrijgen van het subsidie allerlei voorwaarden verbonden, welke 
aan de overheid een meerdere of mindere mate van controle en soms zelfs 
het recht op zetels voor overheidsvertegenwoordigers in het bestuur geven, 
blijven particuliere organisaties en worden geen mengvormen. 

In al de hiervoor genoemde gevallen blijft de figuur organisatorisch 
duidelijk. De signatuur is: óf overheid (al dan niet gedecentraliseerd, ter
ritoriaal dan wel functioneel) óf particulier (al of niet met overheidssteun, 
met of zonder voorwaarden). 
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Ditzelfde geldt ook wanneer de overheid adviesraden, contactcommissies 
of dergelijke in leven roept en daarin een aantal deskundige figuren uit 
het particuliere verenigingsleven laat zitting nemen. Ingesteld om der over
heid in de vervulling van haar taak de deskundigheid van particulieren 
meer ten nutte te doen komen en anderzijds ook om meer particulieren 
bij de publieke zaak te betrekken, blijven zulke colleges desalniettemin 
instellingen van de overheid, tot háár advies en bijstand. Met wijkraden 
is het dienovereenkomstig. 

Met werkelijke z.g.n. gemengde organen en organisaties, waar over
heid en particulier ieder in eigen qualiteit samenkomen en een nieuw 
lichaam scheppen, krijgen wij te maken, wanneer een gemeentebestuur 
en een aantal particulieren gezamenlijk als aandeelhouders een naamloze 
vennootschap stichten tot het exploiteren van een autobusondememing, of 
wanneer provinciaal bestuur en gewestelijke particuliere organisaties een 
z.g.n. opbouwstichting in de privaatrechtelijke vorm in leven roepen ter 
stimulering van het cultureel-sociale leven. Insgelijks, wanneer op basis 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen een gemeentebestuur en ee.n 
Groene-Kruisafdeling op publiekrechtelijke grondslag een gemeenschappe
lijk orgaan zouden instellen, of wanneer in een soortgelijke vorm de door 
velen voor de grote steden begeerde bestuursspreiding zou worden ge
realiseerd. 

Hetgeen hier geschied, is, dat overheidsorganen q.q. en particulieren 
q.q. op voet van gelijkheid nieuwe organen scheppen teneinde in gemengd 
organisatorisch verband bepaalde zaken te gaan verzorgen. Niet het be
trekken van zoveel mogelijk particulieren en vertegenwoordigers van par
ticuliere activiteiten in enigerlei vorm bij de vervulling der overheidstaak 
is bepalend kenmerk voor samenwerking; essentieel is het scheppen door 
twee "partners" in "waarachtig deelgenootschap" van mengvormen, welke 
naar hun afkomst en opzet niet tot de zuivere overheidsorganisatie behoren. 
Al is het dan ook, dat deze mengvormen na hun totstandkomen eventueel, 
i. c. wanneer zij op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
publiekrechtelijke (verordenende of belastingheffende) bevoegdheden ver
krijgen, de overheidssignatuur dragen. 

Wat dit laatste betreft, wil ik het volgende opmerken. Strikt formeel 
genomen kan men stellen, dat wat uit de samenwerking, uit een huwelijk 
tussen overheid en particulier, als nieuwe organisatie geboren wordt niet 
ee.n gemengd iets, half overheid half particulier, kan zijn, doch dat, zoals 
een kind, dat uit het huwelijk van een man en vrouw ter wereld komt, 
óf mannelijk óf vrouwelijk is, ook een door samenwerking geschapen 
gemengd orgaan hetzij overheid, hetzij particulier is. Toch vindt in het 
ontstaan van deze gemeenschappelijke organen wel terdege een vermenging 
plaats, en is de doelstelling en taakopdracht gericht op een versmelting, 
waardoor de term "gemengde organen" hier stellig op zijn plaats is. In 
feite vermengen zich overheid en particulier in een nieuwe organisatie
vorm, waarvan men in zijn opzet noch kan zeggen dat hij overheid, noch 
dat hij particulier is. Het hedendaagse streven in dezen is typisch op dit 
meng-karakter gericht. 

Overigens wil dit niet zeggen, dat zulke gemengde organen als zodanig 
onder alle omstandigheden in het licht van de christelijke staats- en maat
schappijopvatting principieel onaanvaardbaar zijn. In ons rechtsleven is 
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deze figuur, in de privaatrechtelijke sector althans, reeds lang niet onbe
kend (vervoersbedrijven, nutsbedrijven, e. a.). Nimmer heeft haar aan
wezigheid tot overwegende principiële bezwaren geleid. 

Een beoordeling van de huidige stand van het vraagstuk der samen
werking dient dan ook niet zozeer plaats te vinden op het punt, van de 
principiële aanvaardbaarheid van de figuur op zichzelf als wel in het licht 
van de algemene ontwikkeling van staat en maatschappij en beider onder
linge verhoudingen in deze tijd. Als zodanig ligt het vraagstuk sterk in 
het vlak van het algemene politieke beleid. 

* * * 
Bij een onderwerp als het onderhavige gaat het om de organisatie van 

het openbare bestuur. En dat niet alleen. Het gaat eigenlijk om de organi
satie van onze samenleving in algemene zin. 

Bij de behandeling van deze zaken zullen wij steeds moeten beseffen, 
dat ook hierbij maar niet louter regelen van doelmatigheid een rol spelen, 
doch - en dat geldt zeker voor de christelijke politiek - principiële 
normen en motieven gelden. Terwijl centrale kwesties als die van de bron 
en de aard van het overheidsgezag en die van de overheidstaak voort
durend onze principiële aandacht hebben, zijn wij wellicht in deze tijd 
weleens geneigd op de zaak van de organisatie en de organisatorische 
structuur van ons staatswezen in samenhang met de structuurontwikkeling 
van onze gehele samenleving minder bewust en uitdrukkelijk onze princi
pieel-politieke belangstelling te richten. En toch eist de ontwikkeling van 
onze dagen die terdege op. 

Het vraagstuk van de organisatie is in menig opzicht niet minder be
langrijk dan dat van de aard of de taak van staat en overheid. Het hangt 
er zelfs veelal ten nauwste mee samen en de gedachte der christelijke poli
tiek zal ook in deze dingen een rol moeten spelen. 

Wij komen voortdurend met allerlei verschijnselen in het leven in aan
raking, die onbelangrijk schijnen en die het - op zichzelf gezien - mis
schien ook wel zijn, maar die als symptoom of als onderdeel in een be
paalde ontwikkeling principieel van grote betekenis kunnen zijn. 

Wij zullen onzerzijds terstond moeten erkennen, dat niets vanzelf
sprekender is, dan dat zich de behoefte aan veranderingen in de organi
satie en structuur van onze samenleving doet gevoelen. Elke tijd st<').t 
ook wat deze dingen aangaat zijn eigen eisen. Evenals in het verleden 
zal ook voor het heden en de toekomst de noodzakelijkheid van zulke 
veranderingen worden geaccepteerd. Maar tegelijk moeten deze in gang 
zijnde structuurwijzigingen steeds worden getoetst aan het christelijk 
maatschappelijk en politiek beginsel. 

Een van de voornaamste kenmerken van onze huidige samenleving is 
wel, dat zij zo uitermate gecompliceerd is. Een duidelijk inzicht in haar 
structuur en een klaar beeld van de onderscheidene activiteiten in haar 
onderlinge organisatorische verhoudingen zijn steeds moeilijker te ver
krijgen. De moderne levensontplooiing speelt zich in steeds sterkere mate 
in specialistisch georganiseerd verband af en de lijnen, welke de structuur 
van het geheel bepalen, zijn steeds moeilijker te onderkennen. 

In belangrijke mate hangt dit uiteraard samen met de ontwikkeling en 
ingewikkeldheid van het moderne leven zelf. Het is ongetwijfeld niet ge-
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makkelijk in de veelheid der georganiseerde activiteiten in maatschappij en 
staat een duidelijke en eenvoudige structuur te handhaven. Toch ligt in 
het ontbreken daarvan een groot gevaar, vooral ook omdat de levens
ontplooiing steeds meer afhankelijk wordt van en niet meer vervuld kan 
worden buiten de organisatie in staat of maatschappij. Een gevaar ook, 
omdat de ontwikkeling ons uit de hand dreigt te lopen en omdat de struc
tuurveranderingen zich ongemerkt kunnen voltrekken in een richting, 
welke niet in overeenstemming is met de normen voor staat en maat
schappij en beider onderlinge verhouding. Want wij mogen nimmer uit 
het oog verliezen, dat ook al schijnen de omstandigheden te dwingen tot 
het aanvaarden van allerlei nieuwe vormen, het in dezen niet is een auto
matisch proces, maar dat de structuurveranderingen door de mens in zijn 
politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden voltrokken. En 
dan gaat het erom, welke grondlijnen hierbij worden gevolgd en in welke 
richting de structuurveranderingen worden gestuwd. In een ontwikkeling 
zitten altijd bepaalde tendenties. Het gaat erom deze tendenties te onder
kennen en daarbij te trachten steeds weer het christelijk beginsel invloed 
te verschaffen op de ontwikkeling. 

Een tendentie, welke in de huidige organisatorische vormgeving der 
samenleving en die van staat en maatschappij in hun onderlinge verhouding 
naar voren treedt, is ongetwijfeld die, waarin een principiële onderschei
ding van staat en maatschappij, van overheid en particulier initiatief, 
wordt ontkend. Het is met name de socialistische staats- en maatschappij
opvatting, die zich hier laat gelden. Wij moeten ons goed realiseren, dat 
de strijd om de structurele omvorming van onze samenleving in socialis
tische zin niet in de laatste plaats in dit organisatorische vlak plaats vindt. 

In een openingswoord, uitgesproken in een vergadering van het College 
van Advies der Antirevolutionaire partij 2), heeft Prof. Mr A. M. Donner 
voor enige tijd gewezen op de toenemende integratie tussen overheid en 
particuliere initiatieven en op de wederzijdse interpenetratie van die beide. 
Enerzijds erkende hij de te aanvaarden realiteit daarvan, andererzijds wees 
hij op het in de door hem geschetste ontwikkeling verborgen zeer ernstig 
gevaar. In een eerder artikel in dit tijdschrift 3) heb ik erop gewezen, dat 
wij moete.n letten op de geest, welke veelal achter de verheerlijking van 
gemengde organen van overheid en particulieren openbaar wordt, nI. de 
geest van het socialisme, dat zachtgevooisd en op kousevoeten, vaak met 
de beste bedoelingen en op een ogenschijnlijk aannemelijke wijze de ten 
diepste miskende verhouding van staat en maatschappij radicaal wil ver
anderen en streeft naar socialisering van de maatschappij onder leiding 
van de staat. 

Hier ligt, naar mijn mening, het kritieke punt voor de beoordeling van 
het huidige streven in verband met de hede.ndaagse ontwikkeling der 
samenleving, naar een toenemend organisatorisch samenwerken, vermengen 
en in elkander opgaan van overheid en particulier initiatief. Het ligt in 
het vlak van de organisatie-structuur van maatschappij en staat. 

Ik weet wel, dat ook bezwaren van andere aard tegen een veelvuldig 
toepassen van het middel dezer samenwerking kunnen worden ingebracht. 

2) Opgenomen in Nederlandsche Gedachten van 30 Mei 1953. 
3) De gemeente in de frontlijn, A.R.S. XXI (1951), blz. 372 V.v. 
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Het gevaar bestaat, dat langs deze weg het brengen van de behartiging 
van allerlei aangelegenheden in de publieke sfeer en in de overheidszorg 
wordt bevorderd 4). 

In zijn prae-advies doet Van Rappard het voorkomen alsof bij de be
handeling van het vraagstuk van de samenwerking van overheid en parti
culieren de opvatting omtrent de overheidstaak en haar principiële 
begrenzing, welke hij afwijst, de primaire rol speelt. Dit is onjuist. In de 
directe, d. w. z. organisatorische zin van het onderhavige vraagstuk is hier 
niet zozeer de taak van de overheid met betrekking tot de samenleving, als 
wel haar positie temidden van die samenleving aan de orde. De problema
tiek der samenleving van overheid en particulier speelt evenzeer, indien 
men een principiële grens aan de overheidstaak in acht neemt. 

Overigens is niet te ontkennen, dat ongetwijfeld propagering van het 
middel der samenwerking tussen overheid en particulieren het loslaten 
van grenzen voor de overheidstaak in de hand werkt, vooral gelet op het 
feit, dat de negatie van een principiële begrenzing der overheidstaak en 
die van een wezensonderscheid tussen staat en maatschappij veelal hand 
in hand gaan. Ik zal dan ook de laatste zijn om de betekenis van dit 
bezwaar te laag aan te slaan. 

Van Rappard releveert in zijn prae-advies ook bezwaren die van rooms
katholieke zijde tegen de samenwerking van overheid en particulier zijn 
ingebracht. Als uitspraken van die zijde vermeldt hij o. m. "dat het toe
kennen van publiekrechtelijke bevoegdheden aan maatschappelijke groepen 
de grenzen van staat en maatschappij dreigt te doen vervagen" (Van 
Helvoirt) en dat "een gemengd orgaan, waarin overheid en particulier 
initiatief op voet van gelijkheid samenwerken, ... onverenigbaar (wordt 
geacht) met het verschil van beider taak en verantwoordelijkheid" (com
missie-Speetjes). De prae-adviseur suggereert, dat de rooms-katholieken 
de consequenties, die nu eenmaal uit de modernere opvatting van het sub
sidiariteitsbeginsel logisch voortvloeien, namelijk samenwerking van parti
culieren en overheid in coördinatief verband, niet ten volle willen aan
vaarden, óf omdat men ze niet kan overzien met het oog op de hand
having van de eigen machtspositie óf om redenen van vrees voor door
breking van de eigen zuilenmacht niet wenselijk acht. 

In hoeverre de schrijver met zijn veronderstelling de kern van het 
rooms-katholieke bezwaar raakt, laat ik hier buiten beschouwing. Uit qe 
gedane aanhalingen is dit niet af te leiden. Dit neemt echter niet weg, 
dat hier ongetwijfeld, van de zijde der particuliere organisaties, en in 
het bijzonder wellicht van de zijde der confessionele particuliere organi
saties gezien, een reëel bezwaar tegen de georganiseerde samenwerking 
van overheid en particulieren wordt aangeroerd, omdat de gewestelijk of 
landelijk, eventueel op confessionele gro,ndslagen, opgebouwde verticale 
particuliere organisatie in haar in een bepaalde richting te vervullen activi
teit en in haar ontplooiing zichzelf belemmert, wanneer zij zich in haar 
plaatselijke afdelingen in het horizontale vlak organisatorisch met de (ge
meentelijke) overheid gaat vermengen. 

* * * 
4) Zie bijv. mijn bijdrage over: Samenwerking van overheid en particuliere orga
nisaties, in De Magistratuur van Januari 1952. 
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Wat .nu ten aanzien van deze en andere bezwaren ook zij, en hoezeer 
men, ook van christelijk-politiek standpunt, van oordeel kan zijn dat op 
zichzelf genomen deze mengvorm niet voor alle gevallen en onder alle 
omstandigheden behoeft te worden afgewezen 5), de voornaamste reden, 
waarom wij in de huidige ontwikkeling huiverig moeten staan tegenover 
de hantering van deze nieuwe bestuursvorm ligt hierin, dat haar propa
gering voortvloeit uit en gericht is op een bewuste uitwissing van de 
grenzen tussen staat en maatschappij. Het gaat hier om het moderne 
streven naar structuurverandering in de organisatie en opbouw van onze 
samenleving, hetwelk ik in algemene zin als het socialistische aanduid, 
maar dat door iemand als Van Rappard volledig wordt aanvaard, die dan 
niet van de socialistische, doch van de moderne politieke idee spreekt. 

Er is in onze tijd, onder socialistische leiding, doch door velen ook 
buiten de direct-socialistische kring al of niet bewust aanvaard, een duide
lijk streven te bespeuren naar uitwissing van de grenzen van staat en 
maatschappij, naar vermenging van overheid en particulier initiatief, naar 
een "synthese van particuliere werkzaamheid en publiekrechtelijke be
voegdheid", zoals de Amsterdamse hoogleraar Mr G. van den Bergh het 
uitdrukt. Dit streven poogt in onze tijd zijn stempel op de structuur en 
organisatie van onze samenleving te drukken en een omvorming van ons 
maatschappij-beeld te bewerkstelligen. 

Deze ontwikkelingstendentie moet vanuit het standpunt der christelijke 
staats- en maatschappij beschouwing om principiële redenen worden af
gewezen. Voor de structuur van onze samenleving gelden normen, welke 
van christelijk standpunt uit niet ongestraft uit het oog kunnen worden 
verloren. Daaronder vallen de geheel eigen aard en positie, welke staat en 
overheid in de veelvormige en rijkgeschakeerde samenleving bezitten, en 
die op een wezensonderscheid tussen staat en "maatschappij" wijzen. Het 
vasthouden aan dit wezensonderscheid tussen overheid en particulier initia
tief is maar niet een politieke aardigheid of een doelmatigheidszaak, maar 
houdt verband met een diep fundamenteel beginsel inzake de goddelijke 
instelling der overheid om der zonde wil, waardoor de plaats dier overheid 
in haar eigenaardige betekenis wordt gekenmerkt. 

Die eigenaardige positie moet in . de organisatie van de samenleving 
zichtbaar blijven, zowel ter wille van de overheid zelf als ook ter wille van 
de maatschappij, de particuliere activiteit in haar eigen plaats en verant
woordelijkheid. Een vermenging, een organisatorisch in elkander opgaan 
van deze beide moet enerzijds leiden tot een uitholling en verzwakking 
van het "eigen recht" en de bijzondere gezagspositie van de overheid en 
andererzijds tot een geleidelijke verstatelijking van de maatschappij en 
een aantasting van de particuliere vrijheid en verantwoordelijkheid. 

N aar mijn mening is in het toenemende, weliswaar nog aan het begin 
zijner uitvoering staande, streven naar samenwerking in gemengde organen 
"Van overheid en particulier initiatief een ontwikkeling ingezet, welke niet 
ligt in de christelijke politieke en maatschappelijke lijn, doch voor het in 
acht nemen daarvan integendeel een gevaar vormt. Wij zullen ons daarom 
moeten afvragen, in hoeverre wij, juist nu de geschetste ontwikkeling nog 
aan haar begin staat, ons tegen de bedoelde samenwerkingsgedachte moe
ten verzetten. 

5) Ik moge hiervoor verwijzen naar mijn eerdergenoemde artikelen. 
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Het gaat hier niet maar om bezwaren tegen samenwerking van over
heid en particulieren in organisatorisch verband als zodanig. Deze figuur 
is, althans in de privaatrechtelijke vorm, zoals hiervoor reeds werd opge
merkt, niet nieuw. Afgezien van de vraag, of zij op zichzelf altijd even 
bevredigend is geweest, behoeft het in speciale gevallen en in bijzondere 
omstandigheden in een gezamenlijk organisatorisch verband optreden van 
overheid en particulieren niet ertoe te leiden, dat de positie van de over
heid wordt verdoezeld en de particuliere activiteit van haar typische karak
ter wordt beroofd. 

Anders wordt het echter, wanneer, zoals thans het geval is, met name 
met betrekking tot de kortgeleden geschapen mogelijkheid van samen
werking op publiekrechtelijke basis, deze gemengde vorm voor de be
hartiging van publieke en particuliere belangen zich vertoont als onderdeel, 
symptoom van een structurele ontwikkeling van de organisatie der samen
leving in de richting van een vermenging en in elkander opgaan van staat 
en maatschappij, berustend op een negatie van de grenzen tussen die beide. 

Wij hebben de neiging, wanneer wij de samenwerkingsbehoeften op 
verschillende afzonderlijke terreinen (sociaal-culturele aangelegenheden, 
gezondheidszorg, en dergelijke) incidenteel bezien, de gemengde instel
lingen en organen als aanvaardbare organisatie-vormen voor de des
betreffende aangelegenheden te beschouwen. En op zichzelf gezien behoeft 
de aanvaardbaarheid dan ook niet per se afwezig te zijn. Wij zullen 
daarom niet bij voorbaat voor alle gevallen mengvormen behoeven af te 
wijzen of onze medewerking daaraan moeten weigeren. 

Maar wel zullen wij de principieel-christelijke lijnen in de organisatie
structuur van onze samenleving moeten vasthouden. De structuur bijv. 
van instellingen als de na de oorlog sterk geactiveerde provinciale opbouw
stichtingen, waarin, tot nu toe op privaatrechtelijke basis, gewestelijke 
overheid en particuliere instellingen in een gemengde organisatie gemeen
schappelijk het gewestelijke sociaal-culturele leven trachten te activeren, 
schijnt wellicht onbelangrijk en weinig gevaarlijk. Toch kan het hier om 
heel belangrijke dingen gaan. Gelet op de totaliteit, kan zich hier een ont
wikkeling voltrekken, welke de gevaren en bezwaren van deze organisatie
vorm groter doen zijn dan haar voordelen. En dat zou er toe kunnen 
leiden, dat wij, de ontwikkeling als zodanig afwijzend, op die grond ook 
in de onderdelen een duidelijk neen moeten laten horen en niet bang 
moeten zijn ons aan het meedoen met het scheppen van deze gemengde 
organen te onttrekken. Het schijnt mij toe, dat wij ons in de gegeven om
standigheden in een situatie bevinden, waarin het geboden is, dat wij 
ons in het algemeen tegen de samenwerking van overheid en particulieren 
in georganiseerde gemengde organen verzetten en dat wij dit middel moe
ten afwijzen, als zijnde in de huidige tendenties gericht op vermenging 
van staat en maatschappij. 

Het middel dezer samenwerking is overigens ook zeker niet het enig 
aangewezene, zoals men en zoals ook Van Rappard het wil doen voor
komen, om de eisen van het moderne leven en de sterk geïntensiveerde 
bemoeiing van de overheid met het maatschappelijk leven en haar con
tact met de particuliere activiteit organisatorisch op te vangen. 

Onder erkenning van de belangrijke wijzigingen in de omstandigheden 
en in de ontwikkeling der samenleving zullen ook vanuit het christelijk 
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staatkundig en maatschappelijk beginsel de vormen moeten worden ge
vonden en geschapen, waarin de structuurverandering in de maatschappe
lijke en staatsbestuurlijke orde o.vereenkomstig de eisen des tijds haar 
eigen gestalte krijgt, evenwel met inachtneming van grondlijnen welke 
niet in strijd zijn met een christelijk maatschappij- en staatsbestel. 

De in het algemeen belang noodzakelijke activering en stimulering van 
particuliere activiteiten en de daaruit voor de o.verheid vo.ortvloeiende con
tacten met en invlo.eden o.p het maatschappelijk leven dienen te wo.rden 
aanvaard. En, voor wat de interne overheids-bestuursorde betreft, verdient 
het streven, in het o.ntzaglijk in de breedte uitgegroeide openbare bestuur 
zoveel mogelijk burgers te betrekken, alle steun. Een en ander dient 
echter te geschieden met behoud van beider eigenaardige en eigenwaardige 
positie in de organisatorische structuur der samenleving. 

Wij moeten niet naar een verheffen van particuliere verenigingen, werk
zaam in de publieke sfeer, to.t nieuwe suborganen van gemeentebestuur, 
zo.als Van Rappard o.vereenko.mstig de doo.r hem dus geno.emde "moderne 
politieke idee" wil. Maar wij erkennen wel de toenemende noodzaak vo.or 
de overheid, doo.r haar daadwerkelijke hulp (subsidies, enz.) te stimuleren 
en te bevorderen particuliere activiteiten, voorzover die mede het publiek 
belang dienen. En dat laatste is in onze moderne samenleving in steeds 
~terkere mate het geval, omdat de instandho.uding van de publieke gemeen
schap, waarop de taak der o.verheid betrekking heeft, steeds meer afhangt 
van technische, so.ciale, econo.mische of culturele o.ntwikkeling in het vo.lks
leven. 

Ik weet wel, dat o.ok aan een steeds verder doorgevoerde subsidie
politiek en aan het steeds meer van subsidies afhankelijk zijn der particu
liere activiteiten gevaren en bezwaren kleven. Prof. Donner heeft in zijn 
hiervoo.r aangehaalde bescho.uwing over integratie daaro.p ook gewezen. 

De huidige toestand, waarin enerzijds het met particuliere middelen 
financieren van steeds hogere eisen stellende activiteiten (bijv. sport, cul
tuur, gezondheids- en maatschappelijke zo.rg) steeds bezwaarlijker wordt, 
en waarin andererzijds wat anders nog aan particuliere middelen Vo.o.r 
culturele of charitatieve doeleinden beschikbaar zo.u zijn, doo.r belastingen 
wordt afgeroo.md, heeft ongetwijfeld bedenkelijke aspecten. En wij zullen 
goed do.en o.p de ontwikkeling te dezen nauwlettend acht te geven. 

Do.ch het is, naar mijn mening, in ieder geval zo, dat de bezwaren en 
gevaren van een noodzakelijkerwijze breed ontplooid subsidiestelsel ge
ringer zijn, dan die van een organisatorische versmelting van de particu
liere activiteiten met de publieke bestuursorganisatie. Gesubsidieerde in
stellingen blijven tenslotte particuliere instellingen, zij behouden haar eigen 
karakter en haar organisatorische zelfstandigheid. 

Wanneer zich het geval voordoet, dat de o.verheid onaanvaardbare sub
sidie-voorwaarden stelt of anderszins via de subsidie o.p o.naanvaardbare 
wijze zich met de zaken der particuliere organisatie wil bemoeien, blijft 
er tenslotte Vo.o.r deze particuliere vereniging de mo.gelijkheid over, van 
het subsidie af te zien, zij het o.ok misschien met als gevo.lg sterke be
perking o.f tijdelijke sto.pzetting van haar activiteit. Gesubsidieerde ver
enigingen zullen zich dan o.ok steeds vo.o.r o.gen moeten ho.uden, dat deze 
uit haar doelstelling vo.o.rtvlo.eiende plicht o.p een gegeven o.genblik kan 
moeten worden gerealiseerd, zo.als oo.k in de bezettingstijd vele bijzo.ndere 
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schoolbesturen zich dit bewust zijn geweest en ook de consequenties heb
ben aanvaard. Dit is een van de grote verantwoordelijkheden, welke door 
de overheid gesubsidieerde particuliere lichamen dragen. 

Bij particuliere organisaties, welke i.n het overheidsorganisme zijn op
gegaan of die zich daarmede geheel of voor een deel van het door haar 
behartigde terrein hebben vermengd, bestaat deze mogelijkheid van een 
desnoods zich kunnen losmaken niet, althans in veel mindere mate. Zij 
zijn immers hetzij geheel, hetzij voor het desbetreffende gedeelte, haar 
organisatorische zelfstandigheid kwijt. Zij zijn in een huwelijk met de 
overheid met deze tot één vlees geworden, en dan is een scheiding niet 
zo eenvoudig. 

De nieuwe mengvormen van overheid en particulier initiatief worden 
aangeprezen als middel om de verbroken verbinding tussen overheid en 
individu weer zoveel mogelijk te herstellen. Zeker, dat herstellen en ver
sterken van de verbroken of verslapte verbinding tussen overheid en 
burger, tussen bestuurders en bestuurden, is een zeer belangrijke aan
gelegenheid. Er moet dan ook alles aan gedaan worden de burgers in 
toenemende mate langs de daartoe geëigende wegen te betrekken bij het 
openbare bestuur. 

En die wegen zijn er. Wij zijn bepaald niet op de weg der mengvormen 
aangewezen. Het probleem ligt in het totale vlak van het moderne staats
bestuur stellig niet eenvoudig, maar middelen zijn er ongetwijfeld. Com
missies van advies en bijstand voor het interne overheidsbestuuren com
missies van contact met het particuliere organisatieleven voor het werk 
naar buiten kunnen enerzijds een belangrijk aantal geïnteresseerde burgers 
bij de publieke zaak betrekken en anderzijds een coördi.natie met particu
liere activiteit bevorderen. Er zijn allerlei mogelijkheden, buiten die van 
de organisatorische vermenging, waarin overheid en particulier met behoud 
van ieders organisatorische zelfstandigheid en ieders eigenaardige signa
tuur kunnen samenspelen. Op dat laatste, dat overheid en "maatschappij" 
in haar onderlinge aanraking ieder in haar eigen aard kenbaar en zichtbaar 
blijven, komt het bij de vormgeving der samenleving aan. 

De "maatschappij" en het staatsbestuur, de verantwoordelijkheden van 
particulieren en overheid en de relaties tussen openbaar bestuur en be
stuurden zijn er overigens mede gediend, wanneer de organisatorische 
structuur der samenleving en de structuur van het staatsbestuur ook jn 
haar onderlinge relatie, door duidelijke en zo eenvoudig mogelijke lijnen 
zijn gekenmerkt. Dit betekent, dat men moet kunnen zien, waar men met 
particulier initiatief, en waar met overheid te maken heeft. Dit betekent 
ten aanzien van de organisatie van het staatsbestuur, dat de burger duide
lijk moet kunnen zien waar en wie de verantwoordelijke bestuursorganen 
zijn. 

Het omspannen van de samenleving en het openbare bestuur, in onder
linge vermenging van overheid en particulier initiatief, met een hoogst 
ingewikkeld en voor de eenvoudige mens niet meer te ontwarren netwerk 
van al of niet met eigen publiekrechtelijke bevoegdheden uitgeruste organen 
en organisaties, waarin het leven voor een belangrijk deel is opgegaan, 
verslapt de particuliere activiteit, belemmert de ruime blik op het alge
meen belang, bevordert niet de burgerzin van de toch ondanks dit alles 
nog overgrote meerderheid der burgers, die in de talloze commissies en 
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organen geen plaats vindt, maar biedt alleen de kans aan een onverhoopte 
totalitaire machtsideologie, om via haar uitvoerders de in dit netwerk 
gevangen samenleving, door middel van een bezetting van de beheersende 
posities in dit amalgama van staat en maatschappij, onder haar doel
treffende duim te krijgen. 

* 
DE ROTTERDAMSE SCHOOLKWESTIE 

(1866-1868) I) 
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I 

Rotterdam is in 1868 vaak over de tong gegaan. Tegen het einde van 
October 1868 had daar het oproer plaats, waaraan voor altijd de naam 
van Jacob de Vletter verbonden is 2). Maar in hetzelfde jaar had de stad al 
eer veel van zich doen spreken. Dit houdt verband met hetgeen er toen 
te doen geweest is over de reeds in 1866 aan de orde gestelde kwestie, of 
ouders, die van gemeentewege bedeeld werden, nog langer verplicht konden 
worden hun kinderen naar de openbare school te zenden. 

Algemene leerplicht - men sprak toen van "schoolplichtigheid" - be
stond er in die dagen niet. Er is te onzent wel sprake van geweest in de 
Franse tijd en eerst ten aanzien van de kinderen der armen. Art. 3 van 
de instructie van den "agent" (= minister) van nationale opvoeding van 
21 December 1798 schreef voor: "Hij zal zoo spoedig mogelijk aan het 
Uitvoerend Bewind voordragen de wijze, hoe de kinderen van onvermo
gende ouders, overal, zonder derzelver bezwaar zullen kunnen worden on
derwezen in het lezen en schrijven, en hoe de ouders, zonder krenkilng van 
hunne vrijheid 3), zullen kunnen worden verplicht hunne kinderen van dat 
onderwijs te doen gebruik maken", maar de agent - het was al spoedig 
de bekende J. H. van der Palm - deed geen poging dat kunststuk te vol
brengen. Het bleef voorshands bij het bevorderen van getrouw schoolbe
zoek. Onder koning Lodewijk is wel geprobeerd leerplicht in te voeren 
voor alle kinderen zonder onderscheid, maar er kwam niets van: de Staats
raad zag daarin een te grote krenking van het ouderlijk recht 4). 

Eerst onder koning Willem I kwam men in dezen tot een daad: den 
lOden Mei 1817 werd een K.B. uitgevaardigd, waarbij leerplicht werd inge-

1) Dit artikel, uitwerkmg van noot 3 der Briefwisseling van Groen van Prinsterer, 
deel IV, blz. 224, is, ter gelegenheid van zijn zevenstigsten verjaardag, aangeboden aan 
Prof. Gerretson, medebewerker van Groen's Schriftelijke Nalatenschap en geboren 
Rotterdammer. 

2) Vgl. Mr H. C. Hazewinkel, Rondom het De Vletter-oproer, in: Rotterdamsch 
Jaarboekje 1946 en 1947. 

3) Cursivering van ons. 
4) Vgl. G. Sterringa, LeerPlicht en Leerplichtwet, Leids proefschrift, 1934, J. B. 

Wolters, Groningen, blzz. 6-17. De schr. springt van het Besluit van 20 Maart 1814 
in eens over op de behandeling van de wet van 1857. Toch is over den daartussen lig
genden tijd nog wel iets mede te delen. 

-, 
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steld voor kinderen van Israëlieten, die bedeling ontvingen 5). Waarom alleen 
voor hun kroost. Mogelijk omdat van een zo kleine groep van de bevolking 
geen tegenstand van betekenis te verwachten viel. Het zou waarschijnlijk 
anders geweest zijn, had men zulk een dwangmaatregel ook tot de kinderen 
van christenouders uitgestrekt. Daartoe besloot men echter niet, althans niet 
van rijkswege. Wel zijn in een aantal gemeenten de burgerlijke arm
besturen daartoe overgegaan. Wanneer, zouden we niet kunnen zeggen, 
ook niet in welke gemeenten, al zullen er in het vervolg wel enkele ge
noemd worden. Volgens het schrijven der Hulpvereniging Rotterdam der 
Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs aan de Hoofd
commissie van 22 Februari 1866 was het "de gewoonte der Armbesturen 
om de bedeeld wordende ouders te noodzaken hunne kinderen van de 
openbare school te doen gebruik maken". De Hulpvereniging verzocht, dat 
door de e.v. Algemene Vergadering de raad zou worden gegeven, "dat 
door ieder in zijne plaats, voor zooverre dit nodig is, pogingen worden 
aangewend tot wijziging in deze bepaling in dier voege, dat de Armbe
sturen zich slechts bepalen tot het houden van toezigt, dat de kinderen 
onderwezen worden, hetzij op de openbare of op de bijzondere school 6

). 

Het voorstel kwam in 1866 niet aan de orde, aangezien de Algemene 
Vergadering van C.N.S.O. toen "wegens de zorgbarende tijdsomstandig
heden, gedeeltelijk reeds aanwezig, gedeeltelijk in de naaste toekomst 
dreigende" - men denke hierbij aan het woeden der cholera en den op 
handen zijnden broederoorlog in Duitsland - uitgesteld werd 7). Wel zou 
het ter sprake komen in de Algemene Vergadering van 1867 te Leeuwar
den 8), maar de Hulpvereniging wachtte hierop niet om alvast in eigen 
stad de hand aan den ploeg te slaan. 

Het was in den loop van 1866, dat zij bij den Raad een adres indiende, 
waarin op wijziging der bepaling aangedrongen werd. Dit adres was in 
zeer voegzame termen gesteld. Zelfs werd uitdrukkelijk erkend: "op het 
standpunt der stedelijke regering is, in het algemeen genomen, die be
paling volkomen juist en heilzaam". Er waren echter ouders die, al be
hoorden zij tot de onvermogenden en hulpbehoevenden, zich in hun ge
weten gebonden achtten voor hun kinderen een ander onderwijs te zoeken 
dan dat op de openbare school kon gegeven worden. Voor hen was de 
bepaling in hoge mate bezwarend, te meer, omdat zij zeer straf werd toe
gepast. Zo werden ouders, die slechts gedurende enige weken in het jaar 
van gemeentewege onderstand genoten en wier kinderen op diaconale of 
andere scholen kosteloos werden onderwezen, verplicht ze van die scholen 
af te nemen en ze op een stadsschool te plaatsen. Hield dan na enige weken 
de onderstand op en dus ook hun verplichting, dan vonden zij de plaatsen 
hunner kinderen dikwijls door die van anderen ingenomen en bleven dezen 

5) Vgl. ]. Versluys, Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs, vooral in 
Nederland, IV, Groningen, 1879, blzz. 109-110, waar het K.E. is opgenomen; men 
lette in het bijzonder op de artt. Se en 7. 

6) (w. L. M.) van Helten aan de Hoofdcomissie van C.N.S.O., 22 Februari 1866, 
Copieboeken C.N.S.O. 

7) Vgl. Briefwisseling Groen van Prinsterer, lIl, blz. 822, n. S; ]. Kuiper, Geschie
denis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, 2de druk, Groningen, 1904, 
blz. 177. 

8) Vgl. Van Strijd en Zegen, Gedenkboek van het Christelijk Onderwijs, 1904, 
blz. 654. 
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dientengevolge van het voor hen nodige onderwijs verstoken. Om deze 
redenen verzocht de Hulpvereniging "de bepaling in dien zin te wijzigen, 
dat de bedeling niet wordt ingetrokken, indien de ouders kunnen doen 
blijken, dat hunne kinderen elders kosteloos en voldoend onderwijs ont
vangen" 9). 

Het is dit stuk, dat het uitgangspunt van deze studie vormt. Alvorens 
echter over te gaan tot wat er over te doen is geweest, willen we nagaan, 
waarom het nu juist in 1866 is ingediend, en nader preciseren, waartegen 
het zich richtte. 

Op de vraag: waarom juist in 1866? vermogen wij geen antwoord te 
geven, althans zo we alleen op Rotterdam letten. Een archief van de 
Hulpvereniging bestaat er bij ons weten niet; evenmin enige andere bron, 
waaruit we dat zouden kunnen opmaken. Het wordt anders, zodra we 
onzen blik over het gehele land laten weiden. Eerst in 1857 was de vrijheid 
van onderwijs, al in de Grondwet van 1848 verankerd, in de wet vast
gelegd. Het was er echter ver vandaan, dat de ouders toen met betrekking 
tot de school, die zij voor hun kroost wenselijk achtten, de vrije keus 
kregen. We laten daar, dat, terwijl de openbare school uit de publieke 
kassen bekostigd werd, de bijzondere moest zien rond te komen met de 
opbrengst der schoolgelden plus de bijdragen van haar voorstanders; 
dat was nu eenmaal in overeenstemming met de wet. Maar het opkomen 
van bijzondere scholen werd tegengegaan, het voortbestaan belemmerd, 
met middelen, die minder fair geacht moeten worden. Zo gaf men op 
menige openbare school, vooral ten platten lande, nog steeds een min of 
meer positief christelijk onderwijs, dit met een beroep op de befaamde uit
drukking: "opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden", 
terwijl de wet uitdrukkelijk neutraliteit voorschreef. Dan werd nog vaak 
toegelaten, dat de openbare onderwijzer tevens een kerkelijke bediening be
kleedde; wel ging dit, gelijk in 1863 door den Raad van State uitgesproken 
werd, tegen den geest der wet in, maar Gedeputeerde Staten gaven in den 
regel de voor de combinatie vereiste toestemming. Het gevolg daarvan 
was, dat het op menig dorp zo goed als onmogelijk was een bijzondere 
school op te richten: de burgerlijke gemeente had er belangrijk voordeel 
bij, zo de onderwijzer uit zijn kerkelijke bediening een aanzienlijk deel 
zijner inkomsten en bovendien het genot van een vrije woning trok. Ook 
werd in verscheiden gemeenten het onderwijs tegen een zeer gering school
geld en zelfs in menig geval geheel kosteloos verstrekt, ook wel aan kin
deren van ouders, die best wat betalen konden :10). Men had dit van hoger 
hand kunnen temperen door aan gemeenten, die weinig of geen schoolgeld 

9) Het adres is, echter niet geheel nauwkeurig, opgenomen in het Maandschrift voor 
Christelijke Opvoeding in School en Huis, VIII, blzz. 51-52. Het origineel bevindt 
zich in het Gemeente-Archief te Rotterdam (verder te vermelden als G.A.). Den juisten 
tekst vindt men in Bijlage A. Van de ondertekenaars G. Besselaar, president, en 
W. L. M. van Helten, secretaris, was de laatste dag- en kostschoolhouder in de Oppert; 
hij was de vader van den Groningsen hoogleraar W. L. van Helten. De eerstgenoemde 
was "catechiseermeester" en woonde in het Proveniershuis. Een broederzoon van hem 
was Dr Besselaar, die vele jaren in Zuid-Afrika werkzaam geweest is en kort vóór 
den tweeden wereldoorlog enige jaren als hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit 
te Amsterdam heeft gedoceerd. Bovenstaande mededelingen van persoonlijken aard 
danken we aan het G. A. en aan den heer C. Besselaar te Hillegersberg. 

10) Blijkens de verslagen van 1864 ontving van de 391.407 schoolgaande kinderen 
(208.735 jongens en 182.672 meisjes) ruim 0 kosteloos onderwijs; vgl. Driemaande
lijksch Tijdschrift, 3de jg. 1867, blz. 168. 

• 
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hieven, geen subsidie te verlenen, maar dat deed men niet altijd. We willen 
er op wijzen, dat de bekende Pincoffs, dien we nog als lid van den Raad van 
Rotterdam zullen ontmoeten en wien men onrecht doet door hem alleen 
naar zijn droevig einde te beoordelen, in 1862 in de Staten van ZUld· 
Holland het voorstel deed aan zulke gemeenten geen subsidie toe te 
kennen; dit werd echter met 48 tegen 12 stemmen verworpen 11). 

Het was in hetzelfde jaar, dat Groen van Prinsterer, na in 1857 uit 
protest tegen de aanvaarding der L.O.-wet, de Kamer verlaten te hebben, 
daarin terugkeerde, niet om zijn vroeger denkbeeld van de facultatieve 
splitsing der openbare school opnieuw te gaan bepleiten, doch om op 
eerlijke uitvoering van de nu eenmaal bestaande wet aan te dringen; 
daar de Kamer echter zo goed als geen aandacht aan zijn klachten schonk, 
trok hij zich in 1865 opnieuw uit haar terug. 

Doch al spoedig daarna, reeds in 1866, kwam de schoolkwestie opeens 
weer naar voren. Dit was een gevolg van de verdeeldheid der liberalen, 
die hen onmachtig maakte voorhands het bewind te voeren. Nu kwamen 
hun tegenstanders, de conservatieven, aan het roer, maar dezen zouden 
zich bezwaarlijk kunnen handhaven, zo zij niet den steun der antirevolutio
nairen genoten, en die was niet te verkrijgen, zo er niet met betrekking 
tot de schoolkwestie zekere concessies gedaan werden. Daarbij verlieze 
men niet uit het oog, dat de verhouding tussen de liberalen en de rooms
katholieken in de laatste jaren bepaald verslechterd was. De liberalen 
staken hun sympathie voor Garibaldi en andere bestrijders van 's Pausen 
wereldlijk gezag niet onder stoelen of banken, terwijl deze van zijn kant 
op ondubbelzinnige wijze de moderne leringen verwierp en zich met name 
ook kantte tegen het neutrale onderwijs. Het boterde niet meer tussen 
de bondgenoten van 1848 en 1853 en volgende jaren. Dit bleek bv. uit het 
feit, dat in de liberale kiesvereniging "Orde" te Rotterdam de rooms
katholieken al in 1864 een aparte groep gingen vormen 12). Niet dat er 
aan de samenwerking reeds een einde kwam, maar zij begon toch al te 
wensen over te laten. 

De conservatieven hadden van deze omstandigheden meer profijt kunnen 
trekken dan zij deden. Het eerste optreden van het kabinet-Van Zuylen
Heemskerk was voor de voorstanders van herziening der schoolwet een 
ondubbelzinnige teleurstelling. Men kon intussen hopen, dat het later 
een andere koers zou inslaan. In den kring van de naaste geestverwanten 
van het kabinet werd althans zeer goed begrepen, dat het niet langer 
aanging de wensen der antirevolutionairen, die tot op zekere hoogte door 
de rooms-katholieken zouden worden gesteund, langer te veronachtzamen. 
Een blijk daarvan was het voorstel van het Kamerlid De Brauw, in 1867 
gedaan, tot het aanbrengen van zekere wijzigingen in de wet van 1857. 
Al trof het geen doel, het was als teken des tijds merkwaardig. Het werd 
besproken op de Algemene Vergadering van C.N.S.O. te Leeuwarden, 
waar, naar we reeds gezien hebben, ook het verplichten van bedeelden 

11) Vgl. Mr Groen van Prinsterer, De Tweede Kamer en de Volksopvoeding in 1863, 
's Gravenhage, 1864, blz. 87, noot. Over de klachten ten aanzien van de uitvoering 
der wet van 1857 in het algemeen, vgl. D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste jaren 
na de wet van 1857, Kampen, 1937 en G. ]. Laman, Enkele Aspecten van Groen van 
Prinsterer's optreden als volksvertegenwoordiger, Franeker, 1949. 

:12) Vgl. W. C. Mees, Man van de Daad, Mr Marten Mees en de Opkomst van Rotter
dam, Rotterdam, 1946, blz. 564 vlg. 
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hun kinderen naar de openbare school te zenden, ter sprake kwam. De 
Hulpvereniging Rotterdam gaf, naar ons voorkomt, blijk van een zekere 
feeling aangaande de verandering in de politieke verhoudingen, toen zij in 
1866 haar voorstel bij de Hoofdcommissie indiende en haar adres bij den 
Rotterdamsen gemeenteraad. 

Dit laatste had betrekking op art. 31 van de Verordening op het Bur~ 
gerlijk Armbestuur van Rotterdam, dat toentertijd als volgt luidde: 

Als hoofdbeginsel wordt gesteld, dat het schoolgaan van kinderen 
uit huisgezinnen, die eenigen onderstand genieten, op de armen~ 
scholen en bewaarscholen voor armen verPligtend is, en dat in het 
algemeen het ontvangen van onderwijs voor behoeftigen zoveel moge~ 
lijk wordt opengesteld. 

Deze tekst gold sinds 16 Augustus 1860, toen de Verordening voor het 
laatst gewijzigd was :13). De door ons gecursiveerde woorden ontbreken 
in den tekst van 1854 '14), hetgeen in zoverre verschil maakt, dat er later 
van een verplichting gewaagd wordt, maar in geen van beide wordt met 
ronde woorden gezegd, dat men uitsluitend het oog had op openbare 
armen~ en bewaarscholen '15). Dat dit echter de bedoeling was, blijkt onder 
meer 16) uit het Reglement van de "Subcommissie, belast met de zorg en 
het toezigt over de Stads~armenscholen", van 1854, waarvan art. 2 aldus 
luidt : .... ûp de~ Stads~armenscholen kunnen geplaatst worden kinderen uit 
de behoeftige volksklasse, hetzij de Ouders al of niet bij het Burgerlijk 
Armbestuur worden bedeeld. Voor de eersten is het schoolgaan verplich
tend, voor de laatsten ... " enz. Het is misschien niet toevallig, dat het 
adres zich niet richtte tegen een bepaald artikel, maar tegen een praktijk, 
waarvan niemand het bestaan ontkennen kon. 

Dat het adres in den loop van 1866 werd ingediend, valt niet op te maken 
uit het stuk zelf, dat niet gedateerd is, maar o.m. uit het feit, dat B. en W. 
op den 29sten October van dat jaar het Burgerlijk Armbestuur verzochten 
er advies over te willen uitbrengen. Dit geschiedde eerst meer dan acht 
maanden later, den 9den Juli 1867. Voor een deel moet dat worden toege
schreven aan de onvoltalligheid der Subcommissie, maar toen na enige 
maanden in de bestaande vacature voorzien was, ging er nog geruime tijd 
overheen. Het prae-advies kwam op 7 Mei in de Subcommissie in dis
cussie. Het lid Hoogewegen kwam er tegen op: hij vond de gestrengheid 
te ver gedreven, mensen, die toch reeds ongelukkig waren, voor "een 
of twee roggebroden" tegen hun geloofsovertuiging in te dwingen, hun 
kinderen op scholen te doen, waar geen godsdienstonderwijs gegeven 
werd; het nieuwe lid Mr Greeve erkende, dat art. 31 in abstracto niet 
liberaal was, "maar het armbestuur is een tak der gemeentepolitie; het 
politiegezag kan uit zijn aard niet liberaal zijn". Burger, zelf voorzitter 
van het Burgerlijk Armbestuur, verklaarde, dat wat bij hem het zwaarste 

13) Gemeenteblad 1860, no. 15. 
:14) Gemeenteblad 1854, no. 8. 
15) Dit is reeds opgemerkt door A. van Gestel S. J., Pauperisme en Christendom of 

de noodzakelijkheid van christelijk onderwijs voor de kinderen der armen, 's-Hertogen
bosch, 1868, blzz. 9-10. 

16) Ook ibidem, blz. 10. 
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woog was, dat de contróle op het schoolbezoek en of het onderwijs vol
doende was te achten in het systeem der adressanten onmogelijk zou 
worden. Het prae-advies weidde hier uitvoerig over uit; na door de 
Subcommissie met 10 tegen 3 stemmen te zijn aangenomen en door de 
vergadering in pleno "met overgrote meerderheid", werd het als advies 
van het Burgerlijk Armbestuur bij den Raad ingediend ;:t·i). 

Het kwam op voor de handhaving van art. 31, want anders zou er geen 
behoorlijke contróle op het schoolverzuim mogelijk zijn; het kostte veel 
zorg en beleid de kinderen der bedeelden trouw ter school te doen komen; 
elke onderwijzer legde maandelijks een staat van de verzuimen over; de 
armbezoekers stelden dan onmiddellijk een onderzoek in; ook spraken 
de onderwijzers zelf de ouders aan of lieten zij de leerlingen van huis naar 
de school roepen; bleken alle pogingen vruchteloos, dan werd de toegang 
tot de school ontzegd en de bedeling der ouders ingehouden. Zo werd 
door aanwending, nu eens van zachte, dan weer van harde middelen, het ge
trouw schoolbezoek bevorderd, en er was dan ook slechts weinig verzuim. 
Een waarborg daartegen was gelegen in de relatie tussen het Armbestuur 
en de onderwijzers der armenscholen, die "zeer trouw" waren. Zouden 
echter de kinderen der bedeelden verspreid worden over de verschillende 
scholen in de stad en scholen mogen bezoeken, die niet onder een bestuur 
van gemeentewege stonden, welke waarborg was er dan, dat er nauwlettend 
toezicht geoefend werd? Dan miste het gemeentebestuur ook den nodigen 
waarborg, dat het gegeven onderwijs voldoende was. Wel was er een 
zeker staatstoezicht over het bijzonder onderwijs, maar waarborg, dat 
zulk onderwijs goed was, gaf dit niet. "Is het redelijkerwijze te veronder
stellen, dat de klasse der bedeelden berekend zal zijn, een juiste keuze uit 
de verschillende scholen te doen?" Bovendien liepen de meningen over 
wat voldoende te achten is ver uiteen; er konden wel bijzondere scholen 
zijn, waar een groot deel van den tijd aan godsdienstonderwijs besteed 
werd, terwijl het gemeentebestuur slechts dat onderwijs voldoende kon 
rekenen, waarbij de meeste schooluren gebruikt werden tot het aanleren 
van de elementaire kundigheden, welke in staat stellen een betrekking in 
de maatschappij te vervullen. Wat de gemoedsbezwaren betreft, die moes
ten zoveel mogelijk geëerbiedigd worden, maar het zou een "misplaatste 
liberaliteit" zijn ter wille daarvan maatregelen achterwege te laten, "die 
dringend in het algemeen .belang gevorderd worden." Maar de vraag, in 
hoeverre zulke bezwaren geëerbiedigd moesten worden, behoefde niet eens 
ter sprake te komen. Men mocht toch aannemen, dat ouders, die tegen 
het openbaar onderwijs bezwaren van godsdienstigen aard koesterden, tot 
een van de kerkgenootschappen behoorden, en het was de taak van deze 
hun leden, zo nodig, steun te bieden. Zulke ouders zouden zich bijna nooit 
tot het Burgerlijk Armbestuur hebben te wenden, zo slechts de kerkge
nootschappen hun roeping jegens de armen betrachtten. Zelfs werd de 
opmerking gemaakt: "het behoud van het artikel moet in het belang der 
kerkelijke gemeenten gewenscht worden ,want het behoedt de kerkgenoot
schappen hun taak tegenover behoeftige geloofsgenooten te vergeten". 
De afschaffing van het artikel zou te betreuren zijn als in strijd met de 

17) VgI. Notulen Burgerlijk Armbestuur, 13 (1863-1868), G. A. Het is hierachter 
afgedrukt (Bijlage B). 
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wezenlijke belangen der bedeelden en met den geest der Armenwet, die 
de ondersteuning der armen zoveel mogelijk aan de kerkelijke en bijzon
der liefdadigheid wilde overlaten. 

Den 29sten Augustus 1867 kwam de zaak in den Raad. De r.k. wethouder 
De Bruyn deelde eerst mede, dat hij al het vorig jaar, tezamen met enige 
medeleden, een voorstel had willen indienen tot verandering in den toestand, 
die uit art. 31 voortvloeide, maar daarvan had afgezien, toen bleek, dat 
daartoe door de Hulpvereniging van C.N.S.O. een poging in het werk 
werd gesteld. Ook in andere gemeenten was de zaak aan de orde geweest, 
zo in 1863 in Den Haag, waar de kerkeraad der Hervormde Gemeente en 
het Hoofdbestuur der Vereniging van den H. Vincentius van Paulo zich 
deswege tot den gemeenteraad hadden gewend; daar werd de verordening 
op het Burgerlijk Armbestuur op dezelfde wijze geïnterpreteerd als te 
Rotterdam, maar was door den Raad een voorstel aangenomen, waarbij 
aan de bezwaren der adressanten tegemoetgekomen werd. De Bruyn hield 
vervolgens een betoog, daartoe strekkende, dat het opleggen van de ver
plichting aan bedeelden hun kinderen naar een der openbare armen
scholen te zenden, inging tegen de Grondwet, de Wet op het Lager Onder
wijs, de Armenwet en het Burgerlijk Wetboek. Hij was van oordeel, dat 
de vrijheid onderwijs te geven, vastgelegd in art. 194 der Grondwet, ook 
inhield de vrijheid onderwijs te ontvangen in scholen, die naar aanleiding 
van dat artikel geopend waren. De Wet op het L.O. kende geen voor
rang toe aan het openbaar boven het bijzonder onderwijs, waarom ook 
het Burgerlijk Armbestuur zulks niet doen mocht. Wel had dit volgens 
art. 24 der Armenwet de bevoegdheid aan het verlenen van onderstand 
voorwaarden te verbinden, maar die mochten niet ingaan tegen "de wet, 
de openbare orde en de goede zeden"; art. 31 ging echter zowel tegen de 
School- als tegen de Grondwet in. Ook tegen het Burgerlijk Wetboek, art. 
353, dat de ouders den plicht oplegde hun minderjarige kinderen te on
derhouden en op te voeden; het Burgerlijk Armbestuur onthief hen echter 
van het edelste gedeelte van dien plicht, de zorg voor de opvoeding, want 
het liet hen niet vrij in de keuze der school, die zij voor hen wenselijk 
achtten. Hoe het in zijn advies kon zeggen, dat het een "misplaatste 
liberaliteit" zou zijn in tegenovergestelden zin te handelen, zei De Bruyn 
niet te begrijpen; hij verklaarde zich met dergelijke beginselen van libera
liteit niet te kunnen verenigen. Tot staving van zijn gevoelen wees hij op 
de mening van den Inspecteur van het Lager Onderwijs, Dr M. P. Lindo, 
die hem kort te voren op zijn vraag, hoe hij over den toestand in Rotter
dam oordeelde, geantwoord had dien niet houdbaar te achten, en op die van 
niemand minder dan Minister Thorbecke, die, toen het Hoofdbestuur der 
Vereniging van den H. Vincentius van Paulo, na van B. en W. van 
's-Gravenhage op een adres zijnerzijds een afwijzend antwoord te hebben 
ontvangen, verklaard had niet naar aanleiding van art. 24 der Armenwet 
tussenbeide te willen treden, maar niettemin het Armbestuur had doen 
weten, dat de wet ook ten aanzien van kinderen van bedeelden geen 
"schoolpligtigheid" kende, en dat dwang te dien aanzien niet strookte "met 
den milden geest onzer verordeningen", "vooral wanneer de ouders aan 
eene andere, evenzeer goed ingerigte school de voorkeur geven". De 
Bruyn wilde echter, even goed als het Burgerlijk Armbestuur, controle 
op het geregeld schoolgaan en zekerheid omtrent het voldoende van het 
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onderwijs. Daarom stelde hij voor, dat op het adres der Hulpvereniging, 
zoals het was liggende, afwijzend beschikt werd, maar tevens een zodanige 
wijziging in art. 31 werd aangebracht, dat de kinderen van bedeelden ook 
bijzondere armen- en bewaarscholen zouden mogen bezoeken, op voor
waarde echter, dat ouders van kinderen, die op zulke .scholen gingen, 
wekelijks een door den hoofdonderwijzer getekend bewijs overlegden, ver
meldende of deze gedurende de afgelopen week de school al dan niet 
verzuimd hadden, en dat zulke scholen niet door den gemeenteraad als 
onvoldoende verklaard zouden zijn; in verband hiermede zou de Plaatse
lijke Schoolcommissie moeten worden uitgenodigd om, wanneer haar mocht 
blijken, dat het maatschappelijk onderwijs aan een zodanige school onvol
doende te achten was, van haar bevinding onmiddellijk kennis te geven 
aan het gemeentebestuur, waarna de gemeenteraad zou beslissen of zulk 
een school verklaard zou worden als onvoldoende voor het aan kinderen 
van bedeelden te verstrekken onderwijs :t8). 

Het voorstel-DeBruyn kwam niet dadelijk in behandeling: de Raad 
besloot het in overweging te nemen en er het advies van het Burgerlijk 
Armbestuur en van de Plaatselijke Schoolcommissie over in te winnen. 
Wel werd nog het woord gegeven aan Van der Kun, eveneens r.k., die 
voor het laatst in een zitting van de Raad aanwezig was. Hij wees er op, 
dat er bij de vaststelling der Verordening een grote minderheid tegen art. 
31 geweest was. Ook achtte hij het verkeerd, dat ouders, die om bijzondere 
redenen niet door de diaconieën bedeeld werden, "redenen, die wij niet heb
ben te onderzoeken en veel minder mogen veroordelen", gedwongen wer
den "eene keus te doen tusschen hun godsdienstig gevoel en brood". Hij 
meende, dat de onderwijzers der bijzondere scholen er niet minder dan 
die der openbare scholen prijs op zouden stellen, dat de kinderen der 
bedeelden trouw schoolgingen, en dat de gemeente zich zeer wel overtuigen 
kon, of het onderwijs op de scholen, die door zulke kinderen bezocht 
werden, goed was. Hij hoopte, dat het adres der Hulpvereniging er toe 
leiden zou, dat er aan den abnormalen toestand een einde kwam; de on
dervinding had hem geleerd, dat er in dezen nergens zoveel dwang be
stond als in Rotterdam. Ten slotte kwam hij op tegen de zinsnede in het 
advies van het Burgerlijk Armbestuur, dat het behoud van art. 31 in het 
belang der kerkelijke gemeenten gewenst was, daar deze er door behoed 
werden hun taak tegenover behoeftige geloofsgenoten te vergeten; hIj 
had zich bij de lezing daarvan afgevraagd, of het ironie of ernst was: 
"wanneer toch de kerkgenootschappen uit geen hoger beginsel deze aan
gelegenheid tot een onderwerp van hunne zorg hadden gemaakt dan 
omdat dit zo in eene verordening eener stedelijke subcommissie wordt 
voorgeschreven, dan zou die zorg voor zulk een belangrijke zaak als arm
verzorging al eene zeer zwakke aanleiding hebben, en dan zou het te 
vrezen zijn, dat men spoedig een groot deel der armen geheel ten laste 
der gemeente zou zien komen" '19). (wordt vervolgd) 

* 
18) De redevoering van De Bruyn is in haar geheel opgenomen in A. van Gestel, 

Pauperisme enz., blzz. 128-135. 
19) Vgl. Maandschrift enz., dl. VII, blzz. 56-57. 
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Wie zo tegen het scheiden van het jaar zich zetten gaat aan het 
overzien van ook de laatste maanden van het jaar ontbreekt het aan 
wat hij voor deze bezigheid het meest behoeft: de gelegenheid tot bezin
ning. Want het leven moge druk zijn, alles schijnt zich nog eens extra 
samen te ballen in de laatste weken voor het einde. Sinterklaas 
schenkt nauwelijks verpozing; wie rijmt er voor deze avond nog zijn 
gedichten aaneen? Het is alles proza, wat de onverbiddelijke klok slaat. 
Ware het Kerstfeest er niet - maar Gode zij dank, het is er - dan kon 
het lijken, alsof de mens gedoemd ware, op te gaan (indien niet onder) 
in de beslommeringen van deze tijd. Maar ligt het wonder van Kerstfeest 
ook niet in de wondere ontmoeting van tijd en eeuwigheid beide? 

Beslommeringen allerwege, zo buiten als in de vergaderzaal onzer volks
vertegenwoordiging. Doch in die zaal dan ook wel in bijzondere mate. 
Want daar reppen de hoogedelgestrengen zich heen door begroting na be
groting. Of liever: daar zien de hoogedelgestrengen al deze begrotingen 
'langs zich heen glijden. Het is er een worsteling met de tijd en al be
handelende is men genoopt, van de weinige nog beschikbare uren af te 
knabbelen. Zo ziet de gespannen toeschouwer het gebeuren, dat zelfs de 
Maandag, anders zo kostbaar voor onze parlementsleden, wordt ingescha
keld in de discussies. 

Wàt er behandeld wordt, is belangrijk, en men behoort als bescheiden 
buitenstaander respect te hebben voor de ijver en volharding, waarmede 
al deze hoogedelgestrengen zich, steeds. weer met frisse moed en als 
kwamen zij zo juist vers in de strijd, op telkens weer nieuwe onderwerpen 
storten. 

Strijd? Toegegeven: het woord is te groot gekozen. Daarvoor heeft 
het debat teveel van een tweegesprek tussen regering en parlement; daar
voor is bij beide te groot de begeerte om te geraken tot een eensgezind 
resultaat; daarvoor ontbreken te zeer de momenten van spanning en van 
verschil van inzicht. 

Toch ontbreken die ogenblikken niet geheel. En zij ontbraken in onze 
"verslagperiode" juist daar niet, waar men ze wellicht niet dadelijk zou 
verwachten: binnen één en dezelfde partij, doch dan deze partij genomen 
vóór en achter de regeringstafel. 

De lezer begrijpt wat we bedoelen. Daar was eerst een wrijving tussen 
de socialistische minister Van de Kieft en het socialistische Kamerlid 
Hofstra. Daar was wat later de botsing - van wrijving kon al niet meer 
worden gesproken - tussen de socialistische minister Donker en het 
socialistische Kamerlid (tevens fractievoorzitter) Burger. 

Waren zij louter toevallig en alleen maar menselijk en zonder diepere 
betekenis dan alleen als uiting van een voorbijgaande geprikkeldheid? 
Misschien. Maar zou de oorzaak ook niet dieper kunnen liggen? Is het 
te gewaagd om te menen, dat van vele socialisten zich een gevoel van 
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onbehagen heeft meester gemaakt? En is het gedurfd, dat onbehagen 
in verband te brengen met een gevoel onder de socialisten, dat men in 
de huidige omstandigheden te weinig de gelegenheid heeft, "zichzelf" 
te zijn? 

De dagen van het bondgenootschap tussen K.V.P. en P.v.d.A. met uit
sluiting van anderen liggen achter ons. Er is een mandement gekomen, 
dat weliswaar van de K.V.P. niet heeft gevergd, dat zij zich als zodanig 
van de P.v.d.A. zou ontdoen, maar dat de verhouding toch heel wat min
der officieel heeft gemaakt. Het rooms-rode huwelijk bestaat niet meer; 
de verhouding is losser geworden. Voorwaar geen beloning voor bewezen 
dienste.n en nog veel minder een situatie, die tot bevrediging stemmen moet. 

Het heeft er alles van, dat dit binnen de P.v.d.A. tot een stemming 
van geprikkeldheid heeft geleid, die zich ook uit in minder prettige uit
latingen in de richting van de partijgenoten achter de regeringstafel en 
misschien ook wel eens omgekeerd. Het regeerkasteel verlaten wil men 
niet, maar het meesterschap over het kasteel onderging beperkingen. 

In dit verband schijnt het zeker niet zonder belang, wie straks van de 
P.v.d.A. de partijvoorzitter worden gaat. De heer Vorrink immers, die 
reeds onlangs om gezondheidsredenen het lidmaatschap van de volks
vertegenwoordiging moest neerleggen (een besluit waarvan door partij
genoten en niet-partijgenoten gelijkelijk met leedwezen werd kennis ge
nomen), heeft gemeend, ook voor het voorzitterschap der P.v.d.A. te 
moeten bedanken. 

De heer Vorrink is de typische naoorlogse voorzitter van de P.v.d.A. 
geweest, die zijn deel (geen gering deel) heeft geleverd om deze partij 
juist als doorbraakpartij tot stand te brengen. Hij werd de man van de 
bondgenootschappen en daarin lag ook een flinke portie van zijn be
tekenis. Wie echter een bondgenootschap aanvaardt, moet toezien niet 
iets te verliezen of af te staan van zichzelf. Zolang de P.v.d.A. zich ook 
in regeerbeleid volop kon doen gelden, liet dit bezwaar zich minder ge
voelen. Maar nu de verantwoordelijkheid voor het regeerbeleid met nog 
meer anderen moet worden gedeeld, draagt het tot het gevoel van on
behagen onmiskenbaar bij. Daarom: wie zal de heer V orrink als voorzitter 
van de P.v.d.A. opvolgen en als zodanig in staat zijn, voor zijn deel een 
stempel te drukken op het partijbeleid? Er is alle reden, ook buiten de 
P.v.d.A. het antwoord op deze vraag met belangstelling tegemoet te zien. 

vVe noemden reeds de behandeling van de begrotingen in onze volks
vertegenwoordiging, zoals deze in de laatste weken van het jaar in de 
Tweede Kamer de revue passeerden. Wie aan de hoeveelheid van onder
werpen denkt, die daar aan de orde kwamen, moet eens te meer onder de 
indruk komen van de ingewikkeldheid, welke het moderne staatsbestel 
eigen is. Men sprak er over melk en brood, en het waren niet de minst 
belangrijke kwesties die hiermee werden opgeroepen, maar ook was er 
gelegenheid tot een diep principieel betoog. Wij denken aan het perspectief, 
dat minister Zijlstra liet zien voor wat betreft de industriële ontwikkeling, 
een ontwikkeling die alle kenmerken draagt ener omwenteling. Het is 
nodig, bij alle vragen van de dag ook wat ogenblikken moeizaam uit te 
sparen, opdat men kan pogen te zien in wat wijder toekomst. Want nog 
altijd is dat vooruitzien van een wijs regeerbeleid het kenmerk. Toch 
behoefde het niet te verwonderen, dat voor het ogenblik de discussies zich 
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meer concentreerden om de vragen van het heden. Zo: moet de minimum 
broodprijs ,niet worden afgeschaft? Er waren er, die tegen dit voornemen 
bedenkelijk aankeken: Zou het niet tot chaos aanleiding geven? Maar de 
situatie leidde er toe en er lag iets goeds in de opwekking van minister 
Zijlstra, dat men de concurrentie moest aandurven. 

Deze laatste weken van het jaar waren ook - als we het zo zeggen 
mogen - echte weken van het Koninkrijk Nieuwe Stijl. Dat gold zowel 
voor onze verhouding tot onze rijksdelen in de verre West als tot die 
in de verre Oost. 

Beginnen we met de laatste. Was onze relatie tot Indonesië al ver
stard door de diep onheuse behandeling, die men daar, in strijd met alles 
wat oirbaar is, Nederlandse gevangenen deed ondergaan en door de 
kennelijke onwil van Indonesische kant om aan onze alleszins rechtvaar
dige grieven het oor te lenen, het werd nog aanzienlijk ernstiger, toen 
bleek van infiltraties van Indonesische kant in Nederlands Nieuw-Guinea. 
Dat was in staat de Nederlandse verontwaardigheid gaande te maken 
en te versterken. 

Alsof dat niet genoeg was, kwam daar nog bij op verzoek van de 
Indonesische regering de behandeling voor de Verenigde Naties, eerst 
voor de politieke commissie, daarna voor de vergadering zelf. De lezer 
kent het verloop. De politieke commissie deed een uitspraak, waarbij aan 
Nederland en aan Indonesië gevraagd werd te pogen met elkaar tot over
eenstemming te komen. Maar toen deed zich in de vergadering zelf 
iets merkwaardigs voor. Landen, die zich eerst van stemming hadden ont
houden, verklaarden zich thans tegen, en wie eerst vóór was, onthield zich 
nu van stemming. Een gevolg was een verschuiving in het resultaat der 
stemming en dat leidde er toe, dat de uitspraak der politieke commissie in 
de vergadering zelf niet de vereiste twee-derde meerderheid kon verkrijgen. 
Voorwaar een gunstig resultaat en na zovele teleurstellingen uit het ver
leden een goede noot voor de Verenigde Naties. Het betekende hier een 
afwijzen van de Indonesische aanspraken. Het betekende echter een her
nieuwde verplichting voor Nederland, zich ,naar de mate van zijn krachten 
te geven aan de ontwikkeling van dit rijksdeel, dat zozeer onze liefde, 
onze toewijding en onze ervaring behoeft. En om te spreken met Prof. 
Gerbrandy: het beste wat wij aan Nieuw-Guinea brengen kunnen is de 
rijkdom van het evangelie van Jezus Christus, die om Zijn liefde jegens 
ons gezocht en gevonden wil worden, wáár wij ook wonen en wie wij 
ook zijn. 

Dit dan voor wat betreft de Oost. En nu de West. Aan het einde van 
het jaar 1954 was het vijf jaar geleden, dat de beslissing viel van de 
souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een diep donker ogenblik in de 
geschiedenis van ons land en volk. Onwillekeurig zijn in deze weken veler 
gedachten naar die tijd teruggegaan. En wellicht ook op dat moment in 
de Decembermaand 1954, toen in de Ridderzaal zich iets geheel anders 
voltrok. Ditmaal ging het weer om een Koninkrijk-Nieuwe-Stijl. Maar 
in welk een andere sfeer en in welk een andere geest! De wil tot samen
werking en tot samengaan,een gemeenschappelijke toekomst tegemoet, was 
hier duidelijk. En dat was in staat de burger, zo hier als in de West, moed 
te geven. Met hetwelk vast te stellen dit overzicht over de laatste maanden 
van het jaar graag besloten wil zijn. 
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Denkers van deze tijd. Kierkegaard, Nietzsche, Barth, 
Niebuhr, Sartre, Bultmann. Uitgave van T. Wever, 
Franeker, in opdracht van de Christelijk-Nationale 
Bibliotheek. 329 blz. Geb. f 12.-; voor deelnemers 
aan de CNB f 8.-. 

De verschillende bijdragen in dit verzamelwerk zijn van de hand van 
verschillende auteurs, op één uitzondering na: Prof. Dr S. U. Zuidema 
leverde twee bijdragen. nl. een studie over Kierkegaard en een over Sartre. 
De andere opstellen zijn: Nietzsche. door Prof. Dr Ir H. van Riessen; 
Barth, door Prof. Dr A. D. R. Polman ; Bultmann. door Prof. Dr Herman 
Ridderbos ; en Niebuhr, door Prof. Dr G. Brillenburg Wurth. 

Het is dus wel een echt proffenboek : elk der medewerkenden is hoog
leraar. Toch is het allerminst een hooggeleerd boek: de opstellen zijn 
weliswaar geen knapenlectuur, maar toch in het algemeen zó uitgewerkt, 
dat ook de niet-academisch gevormde ze zeer gemakkelijk baas kan. De 
auteurs zijn soms zelfs iets te ver gegaan in de eenvoud: het bijna totaal 
ontbreken van verwijzingen in voetnoten is onprettig; beter had men zich 
op het standpunt kunnen stellen: wie de noten niet begeert, sla ze rustig 
over, maar er is stellig een aantal lezers dat verwijzingen op prijs stelt. 

Misschien was het boek dan iets dikker geworden; zoals het nu is telt 
het 328 bladzijden; en aangezien er zes studies in geschreven zijn, geeft 
dit een gemiddelde van ruim 54 bladzijden per artikel. Dat is een be
hoorlijke ruimte; het lijkt me zeer wijs van de uitgever, dat hij de auteurs 
deze plaatsruimte heeft gegeven. Anders was het gevaar groot geweest, 
dat het reeds vrij grote aantal te beknopte opstellen over deze denkers 
was vermeerderd; en daaraan bestaat m. i. geen grotere behoefte. Welis
waar hebben niet alle opstellen dezelfde omvang; maar sterk lopen ze toch 
niet uiteen: Kierkegaard werd 50 blzz., Nietzsche 46, Barth 72, Bult
mann een kleine 40, Niebuhr ruim 40 en Sartre eveneens ruim 40. 

Het opstel over Karl Barth, van de hand van Prof. Dr A. D. R. Polman, 
is dus verreweg het omvangrijkst. Toch is het m. i. niet het meest ge
slaagde. Men mag uiteraard nooit vergeten, dat het schrijven van een 
studie over Barth die ongeveer 70 bladzijden groot is, voor een zeer moei
lijke opgaaf gesteld heeft. Terecht heeft Prof. Dr G. Berkouwer er eens 
in het Gereformeerd Weekblad op gewezen, dat Barth zich soms zeer uit
voerig herhaalt; niettemin is zijn oeuvre uitermate omvangrijk, en wat 
de zaak nog moeilijker maakt: het is nog steeds in beweging. Prof. Polman 
heeft dan ook een goede methode gevolgd, door niet anders te beogen 
dan een inleiding in Barth's theologie (120). Daartoe heeft hij zich be
perkt tot drie onderwerpen: zijn Schriftbeschouwing, zijn verkiezingsleer, 
en zijn visie op de schepping der wereld. Herhaaldelijk geeft Prof. Pol
man citaten van Calvijn zelf, wat een groot voordeel meebrengt; immers 
in de geschiedenis van de dogmatiek is het nog al eens voorgekomen, dat 
door grote reformatoren uitgesproken gedachten ingrijpend van betekenis 
veranderden, ofschoon de formulering maar weinig werd gewijzigd (men 
denke b.v. aan de merkwaardige geschiedenis van de leer omtrent het 
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Testimonium Spiritus Sancti, die bij de 17de en 19de-eeuwse theologen 
een geheel andere zin kreeg dan ze bij Calvijn had, ofschoon de fornlU
lering niet opvallend wijzigde). Zo is het verhelderend, dat Prof. Polman 
in de critische gedeelten, die hij na zijn zorgvuldige refererende stukken 
geeft, herhaaldelijk Calvijn zelf aan het woord laat (o.a. blz. 132 vv.). Minder 
gelukkig schijnt de auteur echter te zijn, als hij eigen critiek geeft op 
Barth's theologiseren. Stellig heeft hij gelijk, als hij opmerkt dat deze 
theologie onder de druk van een bepaalde wijsbegeerte staat (127, 137). 
Het moet echter ontoereikend genoemd worden, als men er zich toe be
perkt dit wijsgerig standpunt af te wijzen met de bemerking (die op zich 
zelf zeer mooi is) dat Calvijn weigerde de leerstukken der christelijke 
religie aan een bepaald schema te ondenverpen, wat zijn epigonen spoedig 
vergaten (140). Dat de christelijke geloofskennis niet tot een philosophie 
kan worden herleid, is duidelijk voor ieder die zien wil; men kan zelfs een 
stap verder gaan en zeggen, dat deze geloofskennis evenmin te reduceren 
is tot een theologisch systeem. Dit laatste doet Prof. Polman inderdaad 
niet, en dat is ons een wezenlijke verkwikking. Maar men moet in dezen 
toch partij kiezen; en aan dat partij kiezen komt men niet toe, als men 
geen deel neemt aan het philosopheren van onze tijd, waarin men het 
eigen standpunt critisch en antithetisch poogt vast te stellen. In dat op
zicht is de studie van Ds M. P. van Dijk, Existentie en genade, stellig 
verder gekomen, ofschoon ook deze theoloog wijsgerig tekort schiet als 
hij toont de theorie der analogia entis onvermijdelijk te achten (a. w. 40). 

In dat opzicht schijnt de studie van Prof. Dr Herman Ridderbos over 
Bultmann rijper. Deze auteur heeft zich grondig met het theologiseren 
"an Bultmann bezig gehouden, getuige o. m. zijn werk Paulus en Jezus, 
en het wil ons voorkomen, dat hij in deze nieuwe studie Bultmann scherper 
gezien heeft dan in het vroegere werk. Zo gaat het vaak: in het verloop 
van voortgezette studie worden de dingen duidelijker. Weliswaar is Bult
mann niet een intellectuele reus als Barth, maar zijn theologiseren is 
niettemin zeer gecompliceerd en vaak duister, en het is nog de vraag of 
zijn invloed veel geringer is dan die van zijn beroemde landgenoot. Ridder
bos' studie is een voorbeeld van overzichtelijkheid. In 18 §§ deelt hij zijn 
opstel in, waarvan de §§ 1-5 een algemene positiebepaling geven, en de 
§§ 6--10 handelen over Bultmann's theologisch program. Daarmee zijn 
de onderdelen I en Il van deze studie gereed, terwijl het onderdeel III 
een beoordeling geeft, waarin aan de beide hoofdstukken (A: Bultmann's 
mythologische interpretatie van de heilsgeschiedenis ; B: Bultmann's 
existentialistische interpretatie van de heilsgeschiedenis ) een § ter inleiding 
voorafgaat, terwijl er eveneens een § ten besluite volgt. Didactisch heeft 
deze indeling grote voordelen. Maar men vraagt zich wel even af, of op 
deze wijze het inwendig verband tussen mythe-beschouwing en existen
tialisme wel voldoende scherp op de voorgrond treedt. Dit verband wordt 
door Prof. Ridderbos geenszins geloochend. Denken we echter aan enkele 
opmerkingen, welke Prof. Dr H. J. Pos onlangs maakte in een artikel 
in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (46e jrg., 
afl. 2, Januari 1954, blz. 67-78: Terugtocht der rede? Een beschouwing 
over existentialisme en rationalisme, naar aanleiding van G. Gusdorf, 
Mythe et Metaphysique), dan vragen we ons af, of mythebeschouwing en 
zekere vormen van existentialisme niet zeer nauw samenhangen. Het 
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merkwaardige is nl., dat genoemde G. Gusdorf zich "réformé" noemt, 
blijkens talrijke aanhalingen geestverwant van Kar! Barth schijnt te zijn, 
en een beschouwing omtrent de mythe verdedigt, volgens welke deze te 
zien zou zijn als "la forme spontanée de l'être dans Ie monde". Nu be
tekent het woord "réformé" zeker maar zelden hetzelfde als "gerefor
meerd". En bemerken we dat Gusdorf met instemming citeert "le mythe 
est vécu avant d'être intelligé et formulé", dan schijnen we in een klimaat 
te komen, dat in zeker opzicht dat van Bultmann kan zijn, al zullen beiden 
over de noodzaak van Entmythologisierung wel verschillend denken. 

Minder overzichtelijk en daardoor minder duidelijk is de studie van 
Prof. Dr G. Brillenburg Wurth over Niebuhr. Hij beschrijft achtereen
volgens de geestelijke achtergrond, a. h. w. de coulissen van het toneel 
waarop Niebuhr werkt; zijn arbeid als predikant; de invloeden die zijn 
opvattingen positief en negatief hebben beïnvloed, en zijn merkwaardige 
ontwikkelingsgang. Tot onze spijt vinden we een indeling in hoofdstukken 
alleen in de inhoudsopgaaf op blz. 275, niet in het opstel zelf. Vandaar dat 
een poging om iets uit het gelezene weer eens op te zoeken nogal wat 
moeite kost. De boeiende studie van Prof. Wurth brengt ons onder de 
indruk van de schrijnende cultuur-armoede, die voor de nieuwe wereld 
kenmerkend is: als Niebuhr over mythen spreekt, zal daar wellicht achter 
zitten dat hij overreed werd door Kar! Barth's openbaringsidee, volgens 
welke God Zijn openbaring als het ja van Zijn genade nooit spreekt 
zonder het neen· over het onwaardige en verbergende teken. Daarbij is 
echter merkwaardig, dat Barth (ten onrechte overigens, want hij mythi
seert wel degelijk) zijn veto over elke mythebeschouwing betreffende de 
exegese van de Schrift gezegd heeft. Prof. Wurth wijst zijn lezer op dit 
manco in Niebuhrs werk met nadruk. Mogelijk echter heeft dit manco 
niettemin een voordeel: wellicht mogen we in zeker opzicht Niebuhr het 
enfant terrible van de dialectische theologie noemen. - De connectie van 
Niebuhr met bepaalde vormen van existentialisme wordt ons door de 
auteur ietwat verrassend meegedeeld; op dit punt zou een nadere infor
matie gewenst zijn geweest. 

De beide opstellen van Prof. Zuiderna zijn van verschillende aard. Ener
zijds ligt dit aan de onderwerpen: een studie over Kierkegaard, die eerst 
tientallen jaren na zijn dood enigermate in zijn grootheid werd verstaan, 
moet natuurlijk anders uitvallen dan een opstel over Sartre, die reeds, 
tijdens zijn leven wereldberoemd is geworden. Aan de andere kant krijgt 
men de indruk, dat Prof. Zuiderna zijn Kierkegaard-studie met aanzienlijk 
meer genoegen heeft geschreven dan zijn opstel over Sartre; en dat 
kan ik me levendig voorstellen. Bijwijlen hoort men de opmerking, dat 
Sartre reeds vóór 1940 over z~jn hoogtepunt heen was. Niettemin is een 
critische beschouwing van dit type van existentialisme nuttig, en helaas 
nodig. Toch vraag ik me af, of een opstel dat in de eerste plaats aan het 
literaire werk aandacht geeft, niet een ~nder Sartre-beeld zou opleveren 
dan de knappe schets van Zuiderna doet. Wat Kierkegaard aangaat: dat 
zijn paradoxalisme in de dialectische theologie, en zijn existentie-idee in 
het existentialisme haar voortzetting zou vinden, schijnt wel iets te sche
matisch voorgesteld (vgl. blz. 13) en niet onaanvechtbaar. Een belangrijk 
deel van Prof. Zuidema's Kierkegaard-studie handelt over die zelfverza
king, die op menigeen de indruk gemaakt heeft, als zou deze theologie 
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slechts een uitwerking betekenen van wat we in het Avondmaalsformulier 
lezen: Aangezien wij ons leven buiten ons zelven in Jezus Christus zoeken, 
zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. In feite 
echter zegt de theoloog Kierkegaard iets volmaakt anders dan ons Avond
maalsformulier. Daarom meen ik, dat Zuidema's opstel een medicijn kan 
worden voor ieder, die nog meent dat een geïsoleerde kennis van onze 
belijdenisgeschriften voldoende wapen zou zijn in de geestelijke strijd van 
onze dagen. 

Het opstel van Prof. Dr Ir H. van Riessen over Nietzsche bevat veel 
schoons. Indien men de uitersten in de Nietzsche~interpretatie kort wil 
aanduiden, zou men kunnen zeggen: aan de ene zijde vinden we hen, die 
in deze wijsgeer een soort draak met zeven koppen zagen, en aan de 
andere kant diegenen, die hem als een gecamoufleerd christen willen aan
dienen. Het is duidelijk, dat geen van beide standpunten houdbaar is. Het 
wil mij voorkomen, dat Prof. Van Riessen zich iets scherper van de eerst
genoemde groep had kunnen distanciëren. Persoonlijk zou ik het gewaar
deerd hebben, als de auteur iets meer aandacht gewijd had aan een -
toch zeker nodige - genetische Nietzsche-interpretatie. 

Een vergelijkend onderzoek is bijna altijd onbillijk. Is men bekoord door 
de heldere overzichtelijkheid van de studie van Prof. Herman Ridderbos, dan 
vergeet men allicht, dat deze deugd ook haar schaduwzijde kan hebben. 
\Vordt men een weinig gehinderd door het tekort aan overzichtelijkheid 
bij Prof. Wurth, dan ziet men voorbij dat een dóórlopend opstel zonder 
indeling in §§ ook zijn voordelen heeft. Bij Prof. Van Riessen wordt men 
spoedig getroffen door de eenvoudige, practische en hartelijke toon. Prof. 
Zuidema's Kierkegaard-studie is brillant, doch zou het overbodig zijn ter
men als "mediatisatie", "mediatiseren" (41) en "suspensie" (40) even 
nader te verklaren? Beide opstellen van deze auteur stellen aan de lezer 
vrij hoge eisen; dat over Kierkegaard wel het meest. "Didactiek" i. p. v. 
"dialectiek" (44) mag wel een hinderlijke drukfout genoemd worden; "aan
genomen" (35) zal zeker "waargenomen" moeten wezen. De juistheid van 
het woord "fiductie" lijkt me aanvechtbaar (50), en "Zelf-veronteindiging" 
(46) heeft naar mijn vermoeden ook een t te vee1.Maar dat zijn kleinig
heden; over het algemeen bevat het boek weinig drukfouten. 

Prof. Dr K. J. POPMA 



ONZE TIJD EN ONZE ROEPING? 

DOOR 

PROF. DR J. P. A. MEKKES 

Dankbaar aanvaard ik de gelegenheid, die de redactie van ons tijd": 
schrift mij schenkt, tot voortzetting van de discussie, waarop d~ heer 
H. Algra in zijn artikel, in A.R.S. XXIV (1954), blz. 241 vvo Afgebro
ken debat aandrong, een bijdrage te leveren. Uitdrukkelijk - zij het 
ten overvloede - wil de auteur er op wijzen, dat het hierna volgende 
volstrekt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie omgaat. . 

Het is wel op zijn plaats, allereerst de heer Algra persoonlijk, dank 
te betuigen voor de belangstelling, aan welke hij in dit tijdschrift ten 
opzichte van het onderwerp der discussie uiting heeft willen geven. 

Dat de discussie niet geheel op dezelfde voet kan worden voortge
zet als in de brochure plaats vond, moge duidelijk zijn. Het onderwerp 
is daarvoor van te ver strekkende betekenis. Het kan ook niet worden 
"uitgepraat", omdat de zaak zelve wortelt in de gedragingen, in de door
lopende levenshouding, in het hart van onze partij, van haar leden. 

Zoals ik aan het slot van mijn eerste betoog (blz. 18 der brochure) 
heb willen doen uitkomen, zijn hier de elementen in geding, die ons 
elke Zondag, wanneer het goed is, met een hart vol vragen ter kerke 
doen gaan om daar niet door mensen maar door God Zelf te worden 
onderwezen. En die dingen praat men maar zo niet uit. 

Het lijkt mij echter wel juist om, nu de eerste golving van het 
"debat", dat uiteraard zijn technische grenzen moest hebben, is gepas
seerd en met name door de welwillende medewerking van de heer Algra 
enige bezinking vond, nog eens positief in te gaan op de punten in geding, 
zoals die zowel ten gevolge van de bespreking door de heer Algra 
zelve als uit de dupliek van Prof. Donner te voorschijn kwamen. 

Temeer aanleiding bestaat hiertoe, omdat de heer Algra in de aanvang 
van zijn betoog zich er over beklaagt, dat niet voldoende is uitgekomen, 
wat er eigenlijk als centraal probleem, het probleem voor de Antirevo
lutionaire partij, zit in deze tijd. 

Daarmee bedoelt hij natuurlijk niet, dat niet elk van de debaters zijn 
best zou hebben gedaan, het op eigen wijze te belichten, doch dat het 
verschil in wederzijdse visie en aanpak dat probleem - instede van het, 
zoals óók verwacht had kunnen worden, in helderder licht te brengen -
eer in nevelen zou hebben gehuld. 

Schrijver dezes verstaat zulks. Indien, zoals hij van mening is, de die
pere beweeggronden van ons leven in geding zijn, dan zal dat juist tot 

A.S. XXV 2 
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uiting komen in het aanvankelijk verschil in richting die men neemt bij de 
poging, elkander te benaderen. 

Ongetwijfeld kan dat wel eens een gevoel van machteloosheid geven, 
maar indien er de ernstige wil is, als gevolg der overtuiging omtrent 
éénzelfde diepste basis van ons geloof, elkaar zolang mogelijk vast te 
houden, dan behoeft dat niet te ontmoedigen. Wel kunnen wij zeggen dat 
het dan hoog tijd wordt, te gaan overleggen, niet slechts tussen enkele 
personen, maar binnen de grote gemeenschap onzer antirevolutionaire 
kiezers, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dit alles moeten 
dragen. 

Binnen dit verband dringt zich onvermijdelijk een vraag op. Een vraag 
die wij hier nu niet kunnen beantwoorden, omdat zij tot onze gedachten
wisseling de feitelijke aanleiding was. 

Kunnen wij nog in ruimer gemeenschap overleggen, of zijn de keuzen 
reeds gevallen? 

Het is de vraag, die de heer Algra aan het slot van zijn betoog definitief 
stelt, terwijl zij van heel dat betoog reeds de achtergrond had gevormd. 

In mijn oorspronkelijke opzet heb ik deze vraag beurtelings naar mijn 
mening evenzeer pleitend als wellicht een enkele maal "chargerend", zo 
dicht mogelijk voor de voeten trachten te leggen. 

Daartoe heb ik het beeld gebruikt van het onderscheid, dat men in de 
krijgskunde (men vergeve mij) pleegt te maken tussen strategie en tac
tiek. Het gebruik van dit beeld heb ik in zijn toepassing steeds verder 
doorgevoerd, verantwoord en verhelderd. Het beeld kon als beeld geen 
aanleiding tot vergissing meer zijn. 

In de lijn van dit beeld is de discussie door mij aangevangen over het 
"niveau", waar we in eerster instantie ons moeten stellen; op ditzelfde 
punt is zij in de dupliek van mijn geachte gesprekspartner blijven 
zitten; het was dan ook terecht dat op dit punt de recensent in het nummer 
van Augustus 1954 van ons tijdschrift thans de moeilijkheid geconcen
treerd ziet. 

In een beschouwing, van aan de Antirevolutionaire partij welgezinde 
zijde over ons debat gegeven, las ik de opmerking, dat het een weinig 
gunstig verschijnsel moet worden geacht, indien men elkaars diepste be
doelingen niet meer kan verstaan. Nu wil ik daarlaten of deze opmerking 
in haar volle zwaarte in het onderhavige geval volledig van toepassing is, 
zij houdt daarom niet minder een ernstige waarschuwing in. 

Deze waarschuwing bevestigde namelijk mijn eigen overtuiging, dat de 
standpunten inderdaad elkander slechts zeer ten dele en juist niet op 
het hoofdpunt hebben geraakt. 

Om aan de meer thetische dan polemische bedoeling van dit artikel 
trouw te blijven, wil ik enkele mijner passages uit de brochure in her-
innering roepen: 

Bladz. 5: "Onze bezwaren tegen de gang van zaken der jaren 1950-
'52 heeft men veelszins misverstaan, men heeft gemeend dat zij zich 
in hoofdzaak richtten tegen het voldongen feit. Dit laatste was echter niet 
meer dan verschijnsel. Onze bezwaren gaan tegen die dingen, die de 
snelle neergang '50-'52 mogelijk maakten. Hoe is het mogelijk, zo hebben 
wij ons bij herhaling afgevraagd, dat wij, nauwelijks de nederlaag tegen-
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over de socialistische politiek inzake Indië gepasseerd, al weer konden 
beginnen met handen toe te steken en dit waar te maken ook? Er moet 
toch wel iets zijn, dat ons door de bomen het bos uit het oog doet ver
liezen." 

Bladz. 9. " .... omdat wij alle scheiding van beginsel en praktijk af
wijzen en omdat wij van mening zij.n, dat ons geschil voorts niet loopt 
over theorie of praktijk, maar over praktijk en praktijk.... omdat wij 
menen, dat men de van beginsel doortrokken praktijken van de vijand ... 
niet in het oog heeft." 

Bladz. 13: "Het gaat niet meer in de eerste plaats om het christelijk 
onderwijs, om de christelijk-sociale verzorging, niet om landbouwbe
langen, huur, belasting, werkloosheid, Nieuw-Guinea, P.B.O., en wat er 
meer de aandacht onzer politici heeft. Wat zich daarin afspeelt, zijn 
schermutselingen, dikwijls van veel belang, maar altijd betrekkelijk." 

Bladz. 16: "Samenwerking met principiële tegenstanders in een kabi
.net kan nooit voor alle tijden worden afgewezen. Samenwerking zelfs in 
1952 had er misschien wel eens van kunnen komen nadat, ook bij de po
gingen tot kabinetsformatie, alle middelen tegenover de vijand waren uit
geput en hij van onze antithetische gezindheid door onze houding en daden 
ten volle overtuigd was geworden. Ja, ook een antirevolutionair initiatief tot 
zulk een samenwerking behoort niet tot de totale onmogelijkheden. Maar 
als wij innerlijk, geestelijk, nog iets betekenen, als wij nog iets van Groen 
van Prmsterer in ons hebben, dan hadden wij ons niet JUIST IN 1950 
aan de gevaarlijkste vijand veil gegeven, een vijand die pas zijn grootste 
winsten had geboekt en zich voor de verdere opmars gereed maakte." 

Bladz. 48/49: "De ontdekking, die in 1929 Dr Colijn met ontzetting 
vervulde, was in de recente vaderlandse geschiedenis schier onbeduidend, 
vergeleken met hetgeen wij vanaf de bevrijding moesten doormaken. 
Doch het laatste was vrucht van dezelfde revolutiegeest welke .na de 
eerste wereldoorlog West-Europa gezagloos en machteloos heeft gemaakt, 
en die zich tenslotte ten onzent in de P. v. d. A. heeft geconsolideerd 
en het scherpst gemanifesteerd. De caricaturale geest van de revolutie 
der zwakheid. Maar niettemin revolutie; en in deze gestalte, naar Groen's 
leer, uiterst gevaarlijk. De culminatie van deze politiek hadden wij nu 
in 1950 juist achter ons en zie, op dit historisch ogenblik van vader
landse smaad, komt daar plotseling, zonder overleg of voorbereiding, 
het aanbod aan de partij, die voor onze uiterlijke en innerlijke schande bij 
uitnemendheid verantwoordelijk was en op de ingeslagen weg hoogmoe
dig voortgaat, haar revolutionair beginsel te demonstreren." 

Wij zijn er ons ten volle van bewust, dat de oppervlakkige lezer ook 
met deze aanhalingen, ondanks de overgenomen cursiveringen, onverwijld 
weer die kant uit zal dreigen te gaan, die het meeste in zijn eigen denk
richting valt. 

Hij zal opnieuw gaan betogen, dat men zich toch niet voor altijd 
van samenwerking met socialisten zal kunnen onthouden, dat het in de 
eerste plaats aankomt op de inhoud van een voorgelegd regeringsprogram 
en het karakter van de in een eventueel te vormen kabinet aangeboden 
plaatsen, mits men eigen standpunt daarbij, althans in principe, niet prijs 
geeft; dat men, indien men onder zekere omstandigheden zulke samen-
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werking afkeurt, op de kaart van het concrete regeringsbeleid, vooral 
ook van het administratieve en dagelijkse beleid, de punten dient aan te 
geven, waar de doorwerking der verworpen beginselen aan de dag is 
getreden; dat wij heden in internationale verhoudingen moeten optreden, 
waar binnenlands-politieke verschillen klein worden; dat ook het socia
lisme zelfs in de meest sprekende aangelegenheden (b.v. Indië) bedrogen 
is uitgekomen, dat het geestelijk zwak staat, enzovoort; dat ons land ge
regeerd moet worden; dat met name de zorg voor allerlei economische 
belangen heden zo dringend van aard is, dat reeds hierom alleen een tij
delijke onthouding onder geen beding meer getolereerd kan worden. 

En daarmee staan wij dan opnieuw voor de vraag van het niveau van· 
beoordeling. 

Opnieuw kan men trachten staande te houden, dat weliswaar samen
werking met een principiëel tegenstander nooit voor immer valt uit te 
sluiten; dat er, daartegenover, politiek-strategisch gezien, tijden kurinen 
zijn, waarin het voorgelegd regeringsprogram e.d. volstrekt secundair 
wordt; dat men zijn principiëel en politiek-strategisch beleid niet door de 
wisseling van het frontgevecht kan laten dicteren; dat inzake het Indië
schandaal niet de misrekening maar de revolutionnaire toeleg van de 
P. v. d. A. voor ons representatief is, wijl misrekening een noodwendig 
kenmerk is der revolutie maar over haar toeleg zij nimmer berouw toont; 
dat internationaal labour, in gelijke evenredigheden als bij ons in N eder
lands Rijksverband het Indië-drama zich afspeelde, de ondergang der 
Westerse democratie voorbereidt en dat derhalve het meest dwaze wat 
éen politiek veldheer kan doen, is, zich terzake van zijn besluit van mee
doen of onthouden, door de snelle gang der gebeurtenissen te laten mee
slepen. 

Dit alles kan men opnieuw tegenover elkander stellen en het centraal 
probleem, gelijk de heer Algra' het genoemd heeft, blijft; dat is, naar 
dezerzijds inzicht: het verschil ten aanzien van het vlak der beoordeling 
blijft. 

Nu gaat het zeker niet aan, degene die daarop wijst, af te weren met 
het verwijt, dat hij zich naar willekeur van het vlak der principes naar 
dat der praktijk begeeft en omgekeerd, om een ogenblik later met gelijke 
klem te beweren, dat men beide plannen "niet te veel" moet scheiden. 

Hier zitten wij op het tere punt. 
Ook na elkander goed verstaan te hebben, kunnen wij van mening 

blijven verschillen. Doch een gedachtenwisseling kan eerst haar nut krij
gen, als het langs elkaar heen redeneren is overwonnen. 

Welnu: het onderscheid der beide plannen (niveau's), door mij bedoeld, 
heeft niets van doen met dat tussen principe en practische verwerkelij
king, tussen generale ideeën en concrete toepassing, of hoe men het wil 
noemen. Op elk van beide vlakken treft men het onderscheid tussen be
ginsel en uitvoering gelijktijdig aan. Op elk van beide kan men over het 
beginsel niets nuttigs zeggen als dat niet plaats vindt met het oog op de 
toepassing. Op elk van beide kan een antirevolutionair temidden van het 
concreet gebeuren zijn richting niet bepalen zonder beslissende toetsing 
aan het beginsel. 

Het gaat dan ook om een andere, doorslaggevende, vraag: is het thans, 
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gelijk in de dagen van Groen van Prinsterer, wederom de tijd om ver naar 
voren te kijken, dan wel kunnen wij ons, zoals onze ouders en groot
ouders, beperken tot het in ogenschouw nemen van regeringsprograms 
en dagelijkse politiek der kamerfracties? 

Men weet ons wel degelijk aan het verstand te brengen dat wij heden 
onze blik - in de breedte - hebben te verruimen tot de praktijk der 
internationale verhoudingen, onder toevoeging desnoods, dat daarbij de 
nationale politieke verschillen (welke?) steeds van geringer betekenis 
worden. Willen wij ook op eenzelfde wijze in de diepte der geschiedenis 
de horizon afspeuren, en zijn wij bereid - ook dan internationaal uit 
de ogen kijkend - onze geest daartoe te oefenen? 

De vraag snijdt temeer in, omdat in de dagelijkse politieke kwesties 
onze grootouders sprekende lijnen konden volgen (christelijk onderwijs 
c.a.), terwijl wij langs verleidende sluipwegen van eigenbelang afgevoerd 
dreigen te worden in het moeras ener economische belangenpolitiek. 

Wanneer dergelijke ver strekkende vragen aan de orde zijn, dan gaat 
het niet op, het gebruikelijke verwijt te maken van een hoge uitkijk
toren, waar men het maar gemakkelijk zou hebben door over al de moei
lijkheden van het vermeende kleingedoe eenvoudig heen te zien. 

Principiële politiek in het dagelijks heen en weer der staatsbemoeiing 
is stellig uiterst zwaar; vandaag zwaarder dan ooit. 

Maar daarom juist is het ook extra moeilijk, zich er niet in te ver
liezen. 

Dat kan men slechts voorkomen door naar die gesmade uitkijktoren 
te gaan. En wanneer dan de aandacht wordt gevraagd voor bewe
gingen der tegenpartij, die haar ver reikende revolutionnaire bedoe
lingen verraden (om van het buitenland te zwijgen, Indië 1945-'50); 
wánneer aan de hand dier ernstige aangelegenheden nog eens op de 
consequenties der beginselen wordt gewezen, dan betekent dit allesbe
halve een willekeurig veranderen van thema. 

De door mij voorgelegde vraag was en is deze: wáár ligt heden het 
zwaartepunt der politieke beslissing? 

Met de grootste nadruk hebben wij voor onze tijd willen wijzen op 
de noodzaak van een "strategische" beginselpolitiek. "Onze Tijd en onze 
Roeping" heeft, in deze lijn, de heer Algra voorgeslagen als opschrift 
boven voortzetting der gedachtenwisseling. 

De brochure droeg, behalve haar titel, geen opschriften. Boven 
haar eerste deel had het voorgeslagen opschrift kunnen staan. Dat het 
aanbod aan de P. v. d. A. van 1950 de alarm stoot was, die tenslotte tot 
schrijven heeft aangezet, betekent niet, dat het in de bedoeling lag te 
handelen over de kabinetsformatie van 1952. Wel spraken wij, zonder 
ons over personen te willen beklagen, over de gedragslijn 1950-'52 als 
over het symptoom der inwendige situatie. 

Zij die tot elke prijs de uitzichttoren willen mijden, kunnen hierin ge
rede aanleiding zoeken om af te zwerven naar het vraagstuk van de poli
tiek der acute samenwerking sinds laatstbedoeld jaar. Maar daarmee zijn 
wij weer even ver. 

Er moet gekozen worden. 
Indien men zulks nodig acht, zo willen wij graag de maat vol meten en 
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uitdrukkelijk doen opmerken, dat wij geen rechtsomkeërt van 1952 lrun
. nen bedoelen,· want dat laat zonder meer de wet der historie niet toe. 

Maar wij herhalen de vraag, waarmee de brochure-discussie is aan
gevangen: moeten wij ons instellen op zicht van dichtbij of stelt de histo
rische situatie onzer dagen andere eisen? 

Men versta ons echter goed. Moge dan al de positie van het niveau
verschil tegenover ons scheef zijn getrokken, daarmee willen wij vol
strekt niet beweren, dat tussen de strijd op lange termijn en die op 
kort zicht geen innig verband bestaat. Integendeel: de laatste behoort door 
de eerste volkomen te worden gericht en geleid; dit was onzehoofdthese. 
Wederkerig wordt de grote historische. worsteling in de jaarlijkse en 
soms dagelijkse politieke beslissingen uitgestreden. 

Doch daarenboven - en dat is een practische waarheid bij uitne
mendheid - wie weigert zijn ogen open te doen op het wijde vlak der 
historische evolutie, diens beginselpolitiek valt ook in de strijd van nabij 
niet te vertrouwen. Hij bevindt zich daar slechts om redenen, die aan 
het innerlijk karakter van dien strijd vreemd zijn. 

Onze tijd en onze roeping!? 
De tijd is uiterst gevaarlijk en de roeping gaat onze afvallige krachten 

ver te boven. 
Zoals wij in onze eerste bijdrage reeds naar voren brachten: enige 

tientallen jaren geleden trokken de voorgangers richtlijnen. Bij het 
verlengen van die lijnen speelden logica en mensenverstand een grote 
rol. De geschiedenis ("praktijk") ging door en de logica klopte niet meer 
op de feiten. Wat nu ? 

Een nieuwe, aangepaste, logica gaan opzetten? Dan wel het eerbied
waardige gebouw van vroeger laten staan en daar waar de praktijk niet 
klopte, het of voorbij lopen of met een handige truc een uitweg zoeken? 
Beide zien wij in onze tijd gebeuren. Zelfs onder de schoonste leuzen, 
zoals: minder het verstand en meer de bewogenheid der liefde laten 
gelden enz. Ja, als men zelf begonnen is met aan het verstand te offeren 
en dit nU zijn onvoordelige rekeningen presenteert! Dan komen, op de 
plaats waar meestal politici staan, de psychologen er een handje aan 
helpen. Maar zó komen wij er niet, als we meer dan leuze-christenen 
willen zijn. Omgaan met beginselen vergt heel wat meer dan logisch 
denken en op zijn tijd een demonstratie voor de gevoeligheid. 

Wat ze eist? Daar wilden wij nu niet over uitweiden, omdat het aller
eerst gaat om onze bereidheid, er aan te beginnen. 

De geachte recensent der "brochure" vergunne ons hier, ter wille van 
het belang der zaak, een kleine kanttekening ten aanzien van zijn opinie. 
Hij gaf ons een verslagje van wat hem naar aanleiding van het vervullen 
van een spreekbeurt was wedervaren. De mededeling uit de mond van de 
voorzitter ter plaatse klopte inderdaad geheel met onze indruk van de 
integrale situatie, niet alleen op het terrein der christelijke politiek, 
maar op dat van heel het christelijk leven onzer dagen binnen de 
kringen die èn de recensent èn wij op het oog hadden. 

N u zijn wij echter van mening, dat er niet in de eerste plaats te 
klagen valt over gebrek aan belangstelling als zodanig, voor politieke 
en andere vragen in christelijke kring, en zulks dan als gevolg van een 
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weder opkomen ener piëtistische geestesneiging. Wij geloven, dat men 
voor politiek heel veel belangstelling heeft, echter alleen voorzover die in 
het materiëel en zeer tijdelijk eigenbelang ligt. Waar het aan schort - ge
tuige de meegedeelde ervaring - dat is inspanning ten behoeve van chris
telijke politiek en christelijke activiteit, die de "christelijke" organisatie 
moet maken tot getuige van haar christelijk geloof. Niet een éénzijdige 
vroomheid bedreigt ons in de eerste plaats, maar een economisme en mate
rialisme zonder weerga, dat de geestelijke waakzaamheid onzer kringen 
ondermijnt ten tijde dat de voetstappen van de komende Meester zich 
duidelijker doen horen. 

Wij achten het, met de recensent, een heel slecht teken, dat men een 
minder gevaarlijke betekenis van het socialisme in de praktijk zijner 
aanhangers aanvoert tot het bepleiten der eigen positiekeuze. Het valt heel 
goed te verstaan, dat zulk een pleidooi moeilijker zal zijn naarmate men 
's vijands gevaarlijk karakter in helderder licht doet komen. Maar als men 
zich niet met hersenschimmen tevreden wil stellen, zal men dat in de 
koop moeten nemen. Men zal dan het AANBOD van juist 1950 met 
krachtiger middelen dan een regeringsprogram, regeerplicht en aange
boden zetels moeten verdedigen. 

Onze Tijd en onze Roeping! De tijd is levensgevaarlijk. Met grote 
instemming lazen wij voor enige tijd (24 Aug.) de critiek in het dag
blad Trouw op het gedrag der Britse labourgroep in China. Dit is de 
partij, waarmee Nederlands labour in 1945 tegen het Rijk in Neder
land en Azië heeft samengespannen. Krachtens haar beginsel internationaal. 
En deze Britse heren gevoelen zich thans één met het streven der 
Chinese bosjewistische revolutie. Natuurlijk voorzover de leiders (élite!) 
zelf het concentratiekamp zouden kunnen ontlopen. 

De Partij van de Arbeid is niet maar onze tegenstandster, omdat zij 
in Nederland zich principiëel verzet tegen het bestaan van christelijke 
politieke partijen. Zij is onze gevaarlijke vijand op het brede wereld
terrein, omdat haar revolutionnaire zwakheid, in bond met haar geest
verwanten aller landen en in het kielzog van de consequente voortrekker, 
beginseh/ast de opmars voorbereidt der heirlegers die over het ganse 
aardoppervlak de heilige stad zullen omringen. 

Indien men hiertegenover de discussie weer zou willen gaan terug
werpen op de vermeend "logische" lijn en aankomen met de vraag: 
maar voor hoelang geldt dit alles t. a. v. een eventuele samenwerking? 
de liberalen uit Groen's tijd werden toenmaals even gevaarlijk geacht 
en zie nu eens ... , dan wijzen wij bij voorbaat zulke methode af. 

Gezien het historisch tijdsgewricht t!n de daarin gepleegde praktijk 
als hoogtepunt en representatie van revolutionnaire gezindheid, was het 
binnen vaderlandse verhoudingen juist in 1950 de tijd om neen te zeggen. 
Dat ware antirevolutionair geweest. En dat "neen" had duidelijk en 
overtuigd moeten klinken. Men heeft het niet doen horen, omdat men 
het zó niet kon uitbrengen. Nu is die tijd voorbij. 

Onze Tijd en onze Roeping? 
Hoe had het dan moeten zijn? Of liever: wat moet er nu, en dan 

des te intensiever, worden aangevat? 
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. Voor onze christelijke politiek ligt het antwoord voor de hand. De 
oppositie tegen de tijdgeest moet in de diepte worden georganiseerd. I.n 
plaats van te menen dat men het zó wel kan, met behulp van enkele 
practische richtlijnen en niet veel meer dan geringschatting voor degenen, 
die althans het begin van een poging ondernamen ter verkenning van 
de tegenpartij en diepere fundering van het eigen beginsel, zullen de 
handen inéén moeten worden geslagen. Ter mobilisatie en oefening van 
degenen, die de strijd willen voeren. 

Wij zijn te enenmale belachelijk tegenover de wereldwijze vijand, met 
onze onderlinge rivaliteiten en kleine twisten, die veelal slechts op tijdelijke 
belan!{en zijn gericht. 

Wie dit in zijn hart blijft verkiezen, schare zich onder andere banier. 
Maar laten zij die het nog menen, zoals Prof. Donner het heeft gesteld, 
de handen ineen slaan, teneinde het getrouwe kiezersvolk weer op weg 
te helpen en' klaar te maken voor alles waartoe het in dez·e gecompli
ceerde tijd geroepen wordt. 

V roeger placht men wel eens te zeggen: dat is niet genoeg; als het 
niet gebeurt met de verwachting alleen naar boven gericht, zal het 
niet gaan. . 

Wij hebben ondervonden, dat deze wijze van uitdrukken onbruikbaar 
is. Het is niet zo, dat wij iets kunnen beginnen mits het Godsvertrouwen 
er bij komt. Zij die het zeiden, bedoelden het goed, maar er waren helaas 
te velen die het op hun manier letterlijk in praktijk brachten. 

Wij schreven: uitweiden over hetgeen tot studie en praktijk van het 
beginsel behoort is alsnog voorbarig, het gaat om de bereidheid. 

Bereid tot actie zijn we altijd als het ons iets oplevert. Zijn wij bereid, 
alle krachten in te spannen zonder daaraan te denken? Dus te beginnen 
met de roeping van boven? 

Het innerlijk antwoord op die vraag beslist over ons vermogen, in 
de spitsrnomenten der politieke historie de juiste houding te vinden en 
verder dagelijks getrouw te zijn. 

In onze zelfzuchtige wereldse oren klinkt zulk een opmerking prac
tisch maar al te zeer als een gemeenplaats. De kerk houde het zich 
voor gezegd. 

Maar daarmee zijn zij, die politieke verantwoordelijkheid hebben te 
dragen, er niet af. 

In de politiek gaat het er niet om, van de staat een werktuig te maken 
tot het bereiken onzer particuliere verlangens. Dat is hèt kenmerk der 
revolutie. Het gaat .er om, de staat te laten functioneren als de genade
gave Gods in Christus, ter bedeling van de gerechtigheid op alle open,bare 
terreinen. Dat is geen theoretisch begrip, het is staalharde werkelijkheid. 
Wie de overheid prijst onder voorwaarde, dat zij voor bepaalde belangen 
een open oog heeft, heeft daarmee van christelijke politiek afstand 
gedaan. En hij heeft zich niet te beklagen, wanneer de regerende groep 
hem straks, als schadelijk voor hààr belang, achter het prikkeldraad 
bergt. 

Het gaat niet om ons, ook niet om wat wij specifieke "christelijke" 
belangen zouden achten; het gaat om het getuigenis van Christus, Die 
gekroond is over de wereld. Dit is nooit anders geweest, maar wij moeten 
bij de voortgang der historie telkens opnieuw leren wat het inhoudt, en 
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ons strijdbaar maken tegenover al hetgeen tegen Hem ageert. De vraag 
blijft, of wij het willen. 
3-9-'54 1
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* 
DE BELONING VAN MANNEN EN VROUWEN 

VOOR WERK VAN GELIJKE WAARDE 

Hef vraagstuk van de zgn. Equal Pay 

DOOR 

Dr F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

Wanneer in de volgende regelen een summiere beschouwing gewijd 
wordt aan de ongelijkheid in bezoldiging van mannelijke en vrouwelijke 
arbeiders, dan wordt hiermee aandacht gevraagd voor een actueel vraag
stuk, waarover de Staten-Generaal zich in dit zittingsjaar zullen hebben 
uit te spreken. Ongetwijfeld zou dit onderwerp thans, nu zoveel ander
soortige loonkwesties in de belangstelling staan, niet aan de orde zijn 
gekomen, ware het niet dat behandeling op internationaal niveau hiertoe 
had genoopt. 

Internationaal overleg bracht nationale actualiteit 
In Maart 1948 heeft de Economisch Sociale Raad van de Verenigde 

Naties een resolutie aangenomen waarin een beroep op de leden van de 
Verenigde Naties werd gedaan, het beginsel van gelijk loon voor gelijke 
arbeid zoveel mogelijk in toepassing te brengen. Bovendien had het 
Wereldvakverbond een uitvoerig memorandum gemaakt, dat aan de Inter
nationale Arbeids Organisatie ter nadere uitwerking werd overgedragen. 
Nog in December 1948 werd de verklaring van de Rechten van de Mens, 
waarin ook bovenbedoeld beginsel is opgenomen, door de Algemene Ver
gade ring van de Verenigde Naties aanvaard. Vervolgens heeft in 1951 
de zoëven genoemde Internationale Arbeids Organisatie inzake deze aan
gelegenheid een conventie met bijbehorende "aanbeveling" ontworpen. Irt 
artikel 1 van deze Conventie wordt onder meer gezegd, dat onder gelijke 
beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten is te verstaan 
een beloning, vastgesteld zonder rekening te houden met het geslacht van 
de arbeider. 

De redactie van artikel 2 luidt letterlijk: Ieder lid is verplicht, door 
middelen welke in overeenstemming zijn met de geldende methoden van 
loonvaststellingen, aan te moedigen en waar zulks strookt met deze metho-

1.) De plaatsing is door omstandigheden vertraagd geworden. 
Prof. Donner, door de redactie in de gelegenheid gesteld, eveneens op het artikel 

van de heer Algra te reageren, deelde haar mede, 
a. zich, behoudens op enkele punten van ondergeschikt belang, in dat artikel wel te 

kunnen vinden. 
b. geen behoefte te hebben met de heer Algra te polemiseren. . 
c. tot deelneming aan de voortzetting van het debat, waarom de heer Algra aan het 

slot van zijn artikel vroeg, bereid te zijn. 
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den té waarborgen, dat ten aanZ1en van alle arbeiders het beginsel van 
gelijkheid van beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeiders voor 
arbeid van gelijke waarde toepassing vindt. 

In de "aanbeveling" worden onder meer maatregelen aangegeven welke 
een geleidelijke toepassing zouden mogelijk maken. 

De conventie werd aanvaard met 103 stemmen vóór, 33 tegen en 40 
onthoudingen. De aanvullende "aanbeveling" verwierf 1.46 stemmen vóór 
en 18 tegen. 

Vermeld zij dat van de Nederlandse afgevaardigden de regeringsge
delegeerde zich bij de stemming over de conventie onthield, de werkgevers
gedelegeerde zich tegen uitsprak, en die van de werknemers vóór stemde. 
De "aanbeveling" kreeg steun zowel van de zijde van onze regering als 
van onze werknemersgedelegeerde. De werkgeversgedelegeerde stond ook 
hier afwijzend. 

Deze conventie en "aanbeveling" liggen nu te wachten op ratificatie 
door de verschillende landen. Uruguay, België, Frankrijk en ]oego-Slavië 
gaven die reeds. De Scandinavische landen doen het niet. Daar bestaat 
n.l. geen invloed van de Regering op de loonvorming. De Belgische 
regering heeft geratificeerd zonder de volksvertegenwoordiging er in te 
kennen. Zij was blijkbaar van mening, dat de conventie geen lasten op 
de staat legt. 

Advies van de Sociaal-Economische Raad 
Voor wat Nederland betreft heeft de vorige minister van Sociale Zaken 

in Maart 1952 aan de Sociaal-Economische Raad verzocht, omtrent deze 
materie van advies te dienen. Dit advies werd in Mei 1953 uitgebracht, 
nadat eerst een onderzoek was ingesteld naar de betekenis van de sy
stemen van werkclassificatie en prestatiebeloning voor dit vraagstuk, als
ook naar de economische gevolgen van een volledige doorvoering van 
bedoeld beginsel. De onderscheiden leden van de S.E.R. hebben aan de 
resultaten van dat onderzoek zeer verschillende betekenis gehecht, zodat 
men niet tot een eensluidend advies is kunnen komen. 

De ene helft van de Raad, van oordeel dat het in het algemeen ge
wenst is, loonvorming in overwegende mate te baseren op het prestatie
element, sprak zich uit vóór aanvaarding van gelijke beloning voor mannen 
en vrouwen. 

De andere helft was van oordeel, dat naast het prestatie-element in 
zeer belangrijke mate rekening dient te worden gehouden met het be
hoefte-element, weshalve dit deel van de Raad het beginsel van gelijke 
beloning voor beide geslachten niet aanvaardbaar achtte. 

Bij de helft die de equal-pay-gedachte wèl voorstond, waren enkele 
leden die oordeelden, dat met de hogere productiekosten, aan de arbeid 
van vrouwen verbonden, rekening dient te worden gehouden. En daarom 
konden ze het beginsel, zoals het in de conventie is neergelegd, tenslotte 
toch niet onderschrijven. Uiteindelijk bleek dus slechts een minderheid 
vóór aanvaarding in de zin van de conventie. 

Onverminderd deze tegengestelde opvattingen, was de Raad unaniem 
in zijn opvatting, dat, mocht in Nederland thans tot toepassing van het 
beginsel worden overgegaan, hierbij een grote mate van geleidelijkheid 
in acht zou dienen te worden genomen. 
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Het standpunt van on,ze Regering 
Gezien de nota van 15 Maart 1954 aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer van de Staten-Generaal, acht de Regering het gewenst, overeen
komstig de strekking van de bij het verdrag behorende aanbeveling töt 
een geleidelijke vermindering te gerake.n van die verschillen in beloning 
tussen mannen en vrouwen, welke op basis van werkclassificatie niet 
gerechtvaardigd blijken. Zij acht het - terecht - noodzakelijk dat onze 
volksvertegenwoordiging zich over het al of niet ratificeren uitspreekt. 
Zelf is zij van oordeel, dat tot ratificatie thans niet kan worden over
gegaan. 

Geldende methoden van loonvaststelling 
In het no van Februari 1954 van het maandblad Vrouwenbelangen 

had mejuffrouw Mr J. C. Rutgers een artikel gepubliceerd, waarin werd 
betoogd, dat ondertekening van het verdrag niet meebrengt de noodzaak 
van onmiddellijke, integrale toepassing van het dan aanvaarde beginsel. 

Waar in de Eerste Kamer, naar aanleiding van haar betoog, aan staats
secretaris Van Rhijn vragen werden gesteld, en d.e inhoud ook op zich
zelf belangrijk genoeg is, wordt de hoofdgedachte ervan hier kort aan
gegeven. 

Bij het raadplegen van de wordingsgeschiedenis van het verdrag blijkt 
duidelijk, dat de commissie van voorbereiding uitdrukkelijk naar een 
tekst heeft gestreefd, krachtens welke het. voorgestelde principe geleidelijk 
zou worden doorgevoerd. Een tekst, soepel genoeg om rekening te houden 
met de bijzondere omstandigheden, welke zich op het ogenblik voordoen in 
verschillende landen. 

Het bovenvermelde artikel 2 van de conventie is in dit verband wel 
het belangrijkste. 

Het komt er n.l. op aan, wat de "geldende methoden van loonvast
stelling" zijn. Is de rol, die de overheid in Nederland speelt bij de loon
vaststelling, zo vraagt Mr Rutgers, van zó ingrijpende aard, dat het zich 
met de "geldende" methoden zou verdragen, indien van overheidswege 
dwingende voorschriften werden gegeven over de verhouding tussen man
nen- en vrouwenlonen ? 

Formeel, op papier, zou dat misschien kunnen. Sinds 1945 hebben wij een 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en een overheidslichaam, het' 
College van Rijksbemiddelaars, met vèrgaande bevoegdheden op het gebied 
van de loonvaststelling. Dit college is bevoegd volgens art. 12 van bedoeld 
besluit, op verzoek van partijen of ambtshalve regelingen van lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden bindend vast te stellen. En de minister van 
Sociale Zaken kan aanwijzingen aan het college geven, die dit verplicht 
is op te volgen. Maar het gaat er om, welke methoden in werkelijkheid 
in een bepaald land worden gevolgd. En dan is dit bij ons de methode 
van de collectieve onderhandelingen tussen georganiseerde werkgevers 
en werknemers. Het resultaat is een tussen partijen gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomst dan wel een bindende loonregeling, welke laatste 
weliswaar formeel door het College van Rijksbemiddelaars wordt vast
gesteld, maar die toch in 99 van de 100 gevallen ook door onderhande
.lingen tussen partijen tot stand komt. 

Het zwaartepunt valt op die onderhandelingen en de overheid in de 
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vorm van het College van Rijksbemiddelaars, komt er doorgaans eerst 
aan te pas, als deze onderhandelingen tot een resultaat hebben geleid. En 
als dit college het dan eens niet eens zou zijn met het resultaat, dan nog 
is er geen sprake van zelfstandig rechtstreeks ingrijpen, maar wordt het 
advies en de medewerking van het toporgaan van het georganiseerde 
bedrijfsleven, de Stichting van de Arbeid, ingeroepen. 

Wanneer deze conventie geratificeerd zou worden, aldus mejuffrouw 
Rutgers, dan betekent dit niet anders, dan dat men zich nu intensief met 
de ingewikkelde vraagstukken, die er aan de doorvoering vastzitten, zal 
gaan bezighouden, dat de meest bevoegden de verschillende invloeden 
gaan onderzoeken, waaronder wel zeer belangrijk is: de invloed die een 
relatieve verhoging van het loonpeil voor vrouwenarbeid op de arbeids
markt zou hebben, en de invloed van een relatieve verhoging van het 
loonpeil voor vrouwen op het totale loonniveau en de economische gevolgen 
daarvan. Uit de bestudering zullen telkens conclusies moeten worden ge
trokken, welke op haar beurt tot practische maatregelen zullen moeten 
leiden om het principe dichterbij te brengen. 

"De ratificatie van de Conventie zien wij als het uitgangspunt en de 
basis van deze studie en practische maatregelen. Daarmede is ook het 
positieve belang, dat wij aan deze ratificatie hechten, aangegeven. Niet 
langer behoeft het principe van equal pay het voorwerp te blijven van 
leuzen en agitatie, van kreten waarmee voor- en tegenstanders elkander 
te lijf gaan. Ratificatie wil zeggen, dat wij ons gemeenschappelijk doel 
hebben vastgesteld, en dat nu de weg open ligt om in vruchtbaar ge
zamenlijk overleg tot verwezenlijking van dat doel te geraken." 

De zienswijze van mejuffrouw Rutgers, secretaresse van het College 
van Rijksbemiddelaars, is, als gezegd, hier in kort bestek weergegeven, 
omdat zowel de staatssecretaris van Sociale Zaken als Kamerleden zich 
met haar betoog hebben beziggehouden. De belangstelling van de laatsten 
bleek niet alleen uit een in de Eerste Kamer gestelde vraag daaromtrent, 
maar bovendien uit de wijze, waarop in het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer op de Nota van de Regering, van dit artikel door sommige 
leden met instemming wordt melding gemaakt. Mr Van Rhijn kon het 
bedoelde standpunt niet aanvaarden. Naar zijn mening worden door de 
grote bevoegdheden, die de Nederlandse Regering in tegenstelling met ver
schillende andere landen, krachtens het Buitengewoon Besluit Arbeids
verhoudingen met betrekking tot de loonvorming heeft, ook op haar zwaar
dere verplichtingen gelegd. Z. i. zou dan aan doorvoering van de equal-pay
gedachte prioriteit moeten worden verleend boven allerlei maatregelen op 
loongebied, welke in Nederland mome.nteel meer urgent worden geacht. 

Opvattingen in de Tweede Kamer 
Blijkens het Voorlopig Verslag over de Regeringsnota, vastgesteld op 

7 Juli 1954, achten vele leden het gewenst, dat de Regering tot ratifi
catie overgaat. Naar het oordeel van deze leden brengt een eventuele ratifi
catie niet mee, dat gelijkmaking van mannen- en vrouwenlonen daardoor 
prioriteit zou verkrijgen boven de oplossing van andere in de loonsector 
aanhangige problemen, zoals het vraagstuk der gemeenteclassificatie, dat 
der beloningsverschillen tussen geschoolde en ongeschoolde arbeid enz. 
Ratificatie wil wèl zeggen, dat bij de behandeling van deze andere vraag-
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stukken het onderhavige probleem niet uit het oog verloren of naar de 
achtergrond of een verre toekomst verschoven mag worden. 

Andere leden, hoewel eveneens het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid van mannen en vrouwen als juist aanvaardend, 
meenden echter mèt de Regering, ratificatie te moeten ontraden. En wel 
omdat de tekst ondeugdelijk wordt geacht om· als internationaal arbeids
verdrag te worden geratificeerd. Zolang de toepassing van het verdrag 
vaag en onzeker blijft, en men eveneens in onzekerheid verkeert, waartoe 
ratificerende staten zich verplichten, ziet men hier bedenkelijke zijden. 
Immers, volgens art. 3 van het verdrag kan ieder land zelf de methoden 
kiezen om tot een objectieve waardering van de arbeid van mannen en 
vrouwen te komen. Daarin kunnen twee staten die ratificeren, onderling 
nog aanzienlijk verschillen. En daardoor is de basis wel zeer smal ge
worden. 

Intussen wensen diezelfde leden, dat de Regering positief in overleg 
zal treden met de Stichting van de Arbeid om tot een geleidelijke door
voering te komen. 

Met het bovenstaande is dan de situatie gegeven, waarin wij ons met 
deze materie op het ogenblik bevinden. 

Erfenis uit de tijd van de oPkomst der industrie 
De vraag dringt zich op, waarin het algemeen voorkomend verschijnsel 

van de lagere beloning van vrouwenarbeid zijn oorzaak vindt. 
Wanneer men maar ver genoeg teruggaat in de historie, stuit men op het 

merkwaardige feit, dat er een tijd is geweest, dat werken door vrouwen 
onder de markt van de mannen eenvoudig niet werd geaccepteerd. Ge
tuigenis hiervan geeft b.v. een heftige petitie van de raad van de stad 
Zutphen in 1477, waarin het kleermakersgilde vroeg, geen vrouwen meer 
toe te laten, want "die megede en de vrouwen verdriven ons amboecht 
tesaemen". De klacht was: wat ze vervaardigen "dat maken sy om half 
geIt" . 

Om dezelfde reden werden in Utrecht in 1525 na lange strijd de vrou
wen zelfs uit het snijdersgilde gesloten. 

In 1759 klaagt weer het "eerzame kleermakersgilde" aldaar dat de 
vrouwen voor minder geld arbeiden, en het stelt dan verschillende 
maatregelen voor om hier paal en perk aan te stellen. ( 

Kennelijk achtte men het toendertijd niet bevordelijk voor gezonde 
economische verhoudingen, wanneer vrouwen tegen minder loon werkten. 

Ten tijde van de opbloei der machinale industrie in de vorige eeuw is 
men daarover anders gaan denken. Toen de omvormende invloed van de 
machine een rol ging spelen, werden maatschappelijke en economische 
verhoudingen diep omgeploegd. 

Men weet het: de voorwaarden waaronder arbeiders in de 1ge eeuw 
moesten werken, waren van dien aard, dat alle middelen moesten worden 
aangegrepen om vaak de kinderrijke gezinnen nog op de grens van be
staansmogelijkheid te houden. V rouwen en kinderen verrichtten thuiswerk 
tegen ongelooflijke lage betaling. Later, naarmate er meer en goedkope 
handen nodig werden bij de steeds verder doorgevoerde arbeidsverde
ling, stroomden vele vrouwen en meisjes naar de fabrieken. En omdat de 
omstandigheden haar dwongen, er hoe dan ook iets bij te verdienen, kon-
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den ze niet anders dan genoegen nemen met een nog lager loon dan dat 
der mannelijke arbeidskrachten. 

Het was nog de tijd - ik behoef hier niet over uit te weiden - dat 
de arbeid (enkele goede uitzonderingen daargelaten) gold als een waar, 
die de werkgever van de werknemer kocht tegen zo laag mogelijke prijs, 
zonder dat ook maar enigszins werd gerekend met de mens, die deze 
arbeid leverde. 

De verbetering van het loonpeil en van de arbeidsvoorwaarden in het 
algemeen sedert die donkere 1ge-eeuwse tijd is zeer aanzienlijk. Het 
streven van de verschillende vakorganisaties, die zelf weer resultaat zijn 
van een emancipatie van de arbeidersstand, heeft daartoe in belangrijke 
mate bijgedragen. De gestelde eisen konden mettertijd weerklank vinden, 
mede doordat in werkgeverskringen het inzicht baanbrak, dat het achter
wege laten van verbeteringen op de lange duur oneconomisch zou blijken. 

Het lijkt bovendien niet onwaarschijnlijk, dat het te werk stellen van 
vrouwen en kinderen in de vorige eeuw tegen zulke lage lonen, in groot 
verband gezien, in feite duur is geweest. Wanneer in tijden van crisis de 
productie moest worden ingekrompen, volgde voor vele mannen ontslag. 
Hierdoor werden weer meer vrouwen gedwongen, werk te zoeken. On
gewild maakten zij het dan voor de mannen toch weer moeilijker aan de 
slag te komen, omdat zij vanwege de lagere beloning vaak eerder aange
nomen werden en zodoende de werkloosheid onder de mannen mede in 
stand hielpen houden. Dat door dit alles de koopkracht aanzienlijk ver
minderde, wat ook weer zijn terugslag had op het productieproces, be
hoeft geen betoog. Ernstiger nog is, dat de ontwrichting, de toeneming van 
het getal a-sociale gezinnen, de verwaarlozing en ontsporing van een deel 
der jeugd die van dit alles het gevolg waren, haar destructieve werking tot 
in geslachten uitstrekten. Om nu alleen maar de economische kant daar
van te vermelden: wij weten allen welk een geweldig kostbare en veel
zijdige apparatuur nodig is om wat scheef groeide weer in goede banen 
te helpen leiden. Maar dit terzijde. 

Natuurlijk hebben de vrouwelijke werknemers evenredig mede geprofi
teerd van de verbeteringen in het arbeidsleven. Maar tot een optrekken van 
haar basislonen tot het peil van die van haar manlijke collega's is het niet 
gekomen. De oorspronkelijke depreciatie is nog steeds niet overwonnen. 

Huidige situatie 
In ons land is de situatie zó, dat in overheidsdienst (ambtenaren, 

onderwijzend personeel) voor een gelijke prestatie de beloning voor 
mannen en vrouwen ook naar gelijke normen plaats heeft. 

Dat is lang niet overal het geval. Zeer onlangs b.v. hebben in Engeland 
vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties in het Lagerhuis er bij de 
minister van Financiën op aangedrongen, dat er maatregelen zouden 
worden genomen om te zorgen, dat vrouwelijke ambtenaren salarissen 
ontvangen volgens dezelfde schaal als haar manlijke collega's. Er werden 
petities ingediend, door meer dan een millioen personen ondertekend. Men 
vroeg, waarom wel voor ministers en parlementsleden het beginsel van 
gelijke betaling voor hetzelfde werk geldt, en niet voor de ambtenaren, 
aan de volksvertegenwoordiging verbonden. Het antwoord van de be
trokken minister luidde heel eerlijk en ad rem: "Zoals met heel veel 
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dingen, vrouwen betreffende, is dit volkomen onlogisch". Vervolgens zette 
hij uiteen - en hierbij ziet men om welk een ingrijpend verlangen het 
ging- dat toepassing van genoemd beginsel op het gehele overheidsper
soneel en bij het onderwijs de staat meer dan 30 millioen pond (d. i. ruim 
300 millioen gulden) zou gaan kosten. Daartoe kan men derhalve maar 
niet één-twee-drie overgaan. 

Nederland staat er in dit opzicht dus heel wat gunstiger voor. Behalve 
in rijksdiensten worden bij kappers, apothekers-assistenten en verplegend 
personeel gelijke diensten van manlijke en vrouwelijke arbeidskrachten 
op gelijke wijze gewaardeerd. 

Maar in het bedrijfsleven ligt het anders, op een enkele uitzondering 
na (b.v. bij een deel van de sigarenindustrie). De schaal van beloning 
voor vrouwen beweegt zich ongeveer tussen de 56 en 80% van het be
drag, dat aan mannen voor soortgelijke arbeid wordt uitgekeerd. In de 
onderscheiden soorten bedrijven liggen de percentages verschillend. En in 
eenzelfde bedrijf ligt de verhoudi.ng in verschillende leeftijdsgroepen vaak 
ook telkens weer anders, veelal ongunstiger voor de vrouw naarmate zij 
ouder wordt. 

Deze verschillende waardering treft niet onbelangrijke groepen van 
vrouwelijke arbeidskrachten. 

Omvang der beroepsarbeid van de vrouw 
In de meeste landen bestaat het werkend deel der bevolkiing, de land

bouw niet meegerekend, voor 1:/3 deel uit vrouwen. In Zwitserland zelfs 
voor 36%. Irt Nederland is de verhouding sedert 1899 opmerkelijk con
stant gebleven: op de 100 loonarbeiders bij de voortduur 74 en 26 vrou
wen. Bij de beroepstelling van 1947 bedroeg het aantal loontrekkende 
vrouwen 24,6% van de totale beroepsbevolking. Op het totaal van de 
925.000 werkende vrouwen is 72,7% ongehuwd, 5,7% gehuwd geweest, 
en 21,6% gehuwd. Van die laatste groep werkt verreweg het grootste 
gedeelte mee in het bedrijf van haar echtgenoot: volgens de statistiek van 
1947 n.l. 152.000 van 187.000 werkende vrouwen. In werkelijke loon
dienst werken in Nederland maar 1,8<,10 van alle gehuwde vrouwen. Wat 
betreft arbeid van de gehuwde vrouw ligt het percentage in Nederland 
veel lager dan in de omringende landen. Deze cijfers werden hier ver
meld, opdat duidelijk zij, waarom hier te lande met betrekking tot de ( 
onderhavige kwestie de problematiek rondom de arbeid van de gehuwde 
vrouw geen grotere plaats inneemt. Elders ligt dat vaak heel anders. 

In overheidsdiensten en huishoudelijke diensten beloopt het aantal wer
kende vrouwen ongeveer 247.000. In de bedrijven 550.000. In dit laatste 
getal is begrepen een groep van ongeveer 100.000 medewerkende kinde
ren. Men komt dus op een getal van 450.000 loontrekkende vrouwen, die 
belang hebben bij een nader onderzoek van het al of niet gerechtvaar
digde van de lagere vrouwenlonen. 

Oorzaken van lagere lonen 
In de bijlage van het memorandum van het Wereldvakverbond wordt 

een groot aantal factoren opgesomd, die in dit verband van belang zijn, 
en ook in Nederland een rol spelen. Wij brengen er hier enkele naar 
voren (met enige kanttekening betreffende de situatie te onzent). 
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Bijverdienste 
Ongetwijfeld heeft het feit, dat vrouwenarbeid oorspronkelijk slechts 

verricht werd als bijverdienste, de loonhoogte ongunstig beïnvloed. Bij 
ons werd dat - zeker vóór de oorlog - als regel ook zo gezien. Het 
ging om het loon van het jeugdige meisje, dat vóór haar huwelijk thuis 
woonde, of om het loon van de gehuwde vrouw, die aanvulling zocht als 
het loon van haar man te laag was om in de behoeften van het gezin te 
voorzien. Het aantal ongehuwde, zelfstandiglevende vrouwelijke krachten 
maakte slechts een betrekkelijk gering percentage uit van het totaal, ter
wijl, gelijk reeds werd aangetoond, de arbeid van gehuwde vrouwen in 
Nederland geen grote plaats inneemt. Zo werd het vrouwenloon voor
namelijk gezien als jeugdloon. Het meisje verdiende het volle loon door
gaans reeds op 19-jarige leeftijd. Tegenwoordig is dit in de meeste 
c.a.o.-en voor de vrouw, evenals voor de man, vastgesteld op 23 jaar. 

In feite moeten echter vele vrouwen geheel van haar arbeid bestaan. 
Een aantal heeft bovendien nog in het onderhoud van familieleden bij 
te dragen. 

Houding tegenover het werk 
Over het algemeen doen vrouwen niet veel moeite hogerop te komen. 

Op het ogenblik dat het jonge meisje haar intrede doet in het arbeids
proces heeft zij weinig of geen belangstelling voor het werk dat zij gaat 
doen en voor de voorwaarden waarop zij arbeidt. Zij beschouwt haar be
roep slechts als een middel om tijdelijk geld te verdienen, als vulling van 
de jaren voorafgaand aan het huwelijk, dat ze verwacht te zullen sluiten. 

Van de ouders, die het veelal evenzo zien, gaat zelden een invloed uit, 
die tot een betere opvatting zou kunnen leiden. Wanneer de jaren voor
bijgaan, zonder dat het tot een huwelijk komt, begint het ouder wordende 
meisje soms iets te beseffen van de waarde van een wèloverwogen be
roepskeuze, als ze gaat begrijpen, dat het beroep een zaak voor het leven 
kan worden. Voor een behoorlijke vakopleiding is het dan in vele ge
vallen te laat. Voor het verwerven van een werkkring, waaraan de vrouw 
arbeidsvreugde kan beleven en waarin zij zich kan ontplooien, is het daar
voor meestal ook te laat. Het is wel duidelijk, dat de meisjes na afloop 
van de schooltijd op veel ruimer schaal voorgelicht moeten worden bij de 
keuze van een beroep. Maar niet alleen de meisjes zelf. Ook de ouders 
moeten noodzakelijk worden voorgelicht, opdat van hen de juiste leiding 
uitga. Zij moeten doordrongen worden van het grote be1ang van een 
juiste beroepskeuze voor hun kind. Zij moeten er ook toe meewerken, dat 
de meisjes anders komen te staan tegenover haar arbeid, dat zij zich ook 
werkelijk inzetten voor haar werk. En de ouders moeten stimuleren, dat 
hun dochters zich verder bekwamen door het volgen van cursussen en 
dergelijke. Dit is niet alleen van belang voor de meisjes zelf, omdat ze 
zó alleen de kans krijgen op beter betaald werk en promotie, hetgeen 
ze bij het ouder worden dringend behoeven, maar dit is ook een algemeen 
belang. . 

Ervaringen in Amerika, Engeland en Canada hebben aangetoond, dat 
vrouwen zeer geschikt zijn voor vakopleiding. Juist thans, nu er overal 
een tekort aan bekwame vaklieden is, is de tijd gunstig er naar te streven 
dat de best mogelijke prestaties geleverd worden. Op de noodzaak van 
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het leveren van meer .hoog gekwalicifeerde arbeid heeft de minister van 
Economische Zaken de laatste tijd meermalen gewezen. 

Gebrek aan eigen organisatie 
Bijna in alle landen doet zich het verschijnsel voor dat de vrouwen 

veel te weinig zijn georganiseerd. Dit hangt natuurlijk ook samen met 
de houding tegenover het werk. En het is te verstaan, dat bij gebrek aan 
organisatie de vrouwen zelf weinig invloed kunnen oefenen ter verbete
ring van het loonpeil. Fran~rijk had al vroeg vakorganisaties van vrou
wen. Reeds in 1899 hadden deze de eis van equal pay gesteld. 

Van haar stichting af heeft de Franse christelijke vakbeweging, tot 
welke de betreffende vrouwenorganisaties toetraden, bedoelde eis in haar 
programma opgenomen. En volgens het rapport door het Internationaal· 
Christelijk Vakverbond uitgebracht aan de Economische en Sociale Raad 
der Verenigde Naties en aan de Internationale Arbeids Organisatie, kan 
men zeggen "dat de wettelijke maatregelen, die het beginsel "voor gelijk 
werk gelijk loon" tot een definitieve verworvenheid hebben gemaakt, het 
resultaat zijn geweest van een jarenlang volgehouden actie van de vak
beweging, en dat zij voor de Franse vrouwen een belangrijke zegepraal 
betekenen" :1). Dat juist in Frankrijk de vrouwen meer dan elders de 
noodzaak van toetreding tot de vakorganisaties inzien, behoeft geen ver
bazing te wekken. Ongeveer 28% van de beroepsbevolking bestaat daar 
uit vrouwen. Bovendien blijven de vrouwen daar zeer lang in het beroeps
leven, zodat voor talloos velen loonarbeid een permanente toestand is 
geworden. Volgens de telling van 1946 waren ongeveer 7,5 millioen 
vrouwen in loondienst. Van het aantal in loonarbeid tewerkgestelde vrou
wen daar is 28% gehuwd. Blijkens een gehouden enquête zouden 69% 
van deze werkende vrouwen zich veel liever aan haar gezin wijden, als 
hun de mogelijkheid daartoe geschonken werd. Het is waarschijnlijk niet 
uitsluitend de lange duur van de beroepsarbeid èn de noodzakelijkheid 
daartoe, maar vooral ook de andere instelling van de Franse vrouwen 
tegenover het werk, die hierbij een rol speelt. In West-Duitsland daaren
tegen, waar naast 2 millioen mannen 6 millioen vrouwen werken tegen 
een loon dat gemiddeld de helft van haar mannelijke collega's bedraagt, 
is de belangstelling voor vakorganisaties bij de vrouwen gering. Niet meer 
dan een vijfde is georganiseerd. En deze georganiseerden treft men voor-
namelijk in de groep van handels- en kantoorbedienden. Van de fabrieks
arbeidsters die 40% van het geheel uitmaken, is hoegenaamd niemand 
aangesloten bij een vakvereniging. (De belangstelling van de mannen is 
overigens even groot: slechts een derde is georganiseerd.) 

Ongetwijfeld zal het feit, dat in Nederland de vrouwelijke arbeidskrach
ten van christelijke overtuiging zo weinig georganiseerd zijn, mede oor
zaak zijn, dat het Christelijk Nationaal Vakverbond, toen het voor het 
zo even reeds gememoreerde rapport van het Internationaal Christelijk 
Vakverbond zijn standpunt moest weergeven, op het vraagstuk waarover 
een oordeel gevraagd werd, in het geheel niet is ingegaan. 

Natuurlijk heeft het C.N.V. zich wel met de equal-pay-g~dachtebeÛg-· 
gehouden. Ongetwijfeld zullen er practische en tactische redenen geweest 

1) T.a.p. blz. 25. 

A.S. XXV 3 
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zijn, voor de dag te komen, gelijk in bedoeld rapport is geschied. Klaar,., 
blijkelijk heeft onze christelijke vakvereniging - in tegenstelling tot die 
in andere landen - geen licht in deze aangelegenheid. 

Het zou echter een minder onbevredigende indruk gemaakt hebben, in
dien men medegedeeld had geen positie te kunnen kiezen, in plaats dat 
men, ·zoals thans het geval is, het vraagstuk totaal negeerde. Dat dit zo 
heeft kunnen zijn, is mede te wijten aan gebrek aan belangstelling en begrip 
voor· de betekenis van goed georganiseerd te zijn bij de werkende vrou
wen,Geheel afgezien van de onderhavige loonkwesties, zou een groeiend 
besef van de waarde van vakorganisatie ook bij vrouwelijke arbeidskrach
ten varralgemeen belang zijn. Daarbij blijve dan hier thans in het midden 
gelaten, of, gelijk het Wereld vakverbond naar aanleiding van de equal
pay-kwestie aanraadt, afzonderlijk vakorganisaties van vrouwen gewenst 
zijn ook waar het niet om specifiek vrouwelijke beroepen gaat. 

Groter verzuim 
Onder de factoren, die als oorzaak van slechter betaling worden aan

gewezen, moet naast het verloop, dat bij vrouwen (vooral door de grote 
groep jeugdigen) wel drie maal zo hoog ligt als bij de mannen, ook ge
noemd worden het absenteïsme, dat bij vrouwen groter is. In Engeland en 
Australië ligt het verzuim van vrouwen twee maal zo hoog als bij de 
mannen. Te onzent ligt dit veel gunstiger, waarschijnlijk omdat het aan
tal gehuwde vrouwen dat een zware dubbele taak heeft, zoveel geringer 
is. Volgens de gegevens die het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde 
heeft verzameld blijkt, dat bij een aantal bedrijfstakken met circa 200.000 
werknemers het verzuim in 1952 gemiddeld 4% was tegenover 3,8% bij 
de mannen. 

V olgens de Centrale Personeelsdienst lag de verhouding van het ziekte
verzuim van het personeel werkzaam bij de belastingdienst en de dienst 
van het kadaster, in 1950/51 op 5,8% voor vrouwen tegen 3,5% voor de 
mannen. Het jaar daarvoor op 4,7% tegen 3,1 %, terwijl de cijfers voor 
1948/49 respectievelijk 5,4 en 3,4% waren. 

In de laatste groepen is het verschil aanzienlijker dan in de door het 
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde onderzochte bedrijfstakken. 

Blijkens gegevens van de P.T.T. 2
) is beneden de 4O-jarige leeftijd het 

verschil in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen zeer gering, doch 
boven deze leeftijd vrij sterk. 

Hoewel ondergeschikt aan de invloed welke uitgaat van geslacht en 
leeftijd, en van gehuwd of ongehuwd zijn bij de vrouw, blijkt toch in het 
algemeen ook de aard van het werk een rol te spelen. 

Door tegenstanders van toepassing van de equal-pay-gedachte wordt het 
gesignaleerde grotere verzuim mede als argument aangevoerd ter besten
diging van de bestaande wijze van loonvaststelling. 

De vraag is echter gewettigd, of niet de lagere beloning zelf mede een 
factor is die het ziekteverzuim ongunstig beïnvloedt. Hiermede raken we 
tevens de factor behoef te, die bij de loonvorming in Nederland zo'n be
langrijke rol speelt. 

2) S.E.R.-rapport bijlage X. 
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Behoefte 
Na de bevrijding heeft in verband met de grote verarming, die de 

oorlog had gebracht, bij de. loonvorming het behoefte-element een sterk 
accent gekregen. Het basisloon werd gesteld op het minimumloon voor 
een gemiddeld gezin, bestaande uit man, vrouwen twee kinderen. Thans 
geldt sinds enkele jaren als basisloon het minimum voor man en vrouw, 
en wordt de kinderbijslag gegeven vanaf het eerste kind. De vooroorlogse 
verhouding van de vrouwen Ionen ten opzichte van de mannenlonen is bij 
deze regelingen gecontinueerd. Naar de mening van degenen, die bestendi
ging van de huidige practijk voorstaan, is deze differentiatie goeddeels 
reeds gerechtvaardigd door een verschil in gemiddelde behoefte 3). Er be
staat echter geen differentiatie tussen het basisloon van ongehuwde en 
gehuwde mannelijke werkkrachten. De leden van de Sociaal Economische 
Raad, die in belangrijke mate met het behoefte-element willen blijven 
rekening houden, en op grond daarvan toepassing van het principe van 
gelijke beloning voor gelijk werk ten aanzien van vrouwen afwijzen, 
achten het toch juist, dat ten opzichte van mannelijke ongehuwde en ge
huwde arbeiders geen onderscheid wordt gemaakt. Men voert hiervoor 
aan (Rapport blz. 17) dat de ongehuwde mannelijke werknemer kan wor
den beschouwd als een huwbare werknemer, die een gezin zal gaan onder
houden. Men vindt, dat deze ongehuwden de gelegenheid dienen te heb
ben te sparen met het oog op hun toekomstige gezinsvorming. Het deel 
van de S.E.R., dat toepassing van equal pay in principe juist acht, tekent 
hierbij aan, dat dit argument evenzeer geldt voor de vrouwelijke werk
nemers. Naar onze mening terecht. Immers ook de werkneemster is huw
baar, en het is gewenst, dat ook zij kan sparen voor uitzet en inrichting 
bij huwelijk of anderszins. De kosten van het opzetten van een gezin 
plegen door beide partners gezamenlijk te worden gedragen. 

Overigens komt het ons voor, dat de gelijkstelling van de ongehuwde 
met de gehuwde man in vele gevallen zelfs uit het oogpunt van de directe 
behoeften reeds gerechtvaardigd is. De kosten van levensonderhoud van 
degenen, die voor onderdak en verzorging niet terug kunnen vallen op 
het ouderlijk huis, zijn vermoedelijk maar weinig geringer dan die van 
een gehuwd man. Aan de huisvesting en verzorging van een ongehuwde, 
zelfstandig levende man moet worden verdiend. De gehuwde man woont 
samen met zijn vrouw, veelal niet duurder dan de man alleen op een huur'
kamer, en het onderhouden van een echtgenote, die heel de huiselijke 
verzorging behartigt, zal als regel niet kostbaarder zijn dan de beloning 
van diensten van vreemden. 

Wat nu de behoeften van de werkende ongehuwde vrouw betreft, men 
heeft wel altijd als vrijwel vanzelfsprekend aangenomen, dat deze zoveel 
geringer zijn, dat het bestaande verschil in beloning gewettigd is. Maar 
in feite weet men van die behoeften bitter weinig. Ei" is nooit een serieus 
onderzoek naar ingesteld. Voor de jongere meisjes, die dikwijls nog thuis 
wonen, en voor wie het loon vaak maar bijverdienste is, mag dit dan zo 
erg niet zijn, voor de arbeidster die op zichzelf komt te staan, is het dat 
wèl. 

3) Ook het in 1947 uitgebrachte rapport van de Stichting van de Arbeid, gaat van 
deze gedachte uit. 
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De gebruikelijke lage beloning brengt mee, dat vele vrouwen na aflóop 
vän ,haar dagtaak nog alles zelf moeten nalopen: koken, wassen, verstellen, 
kamer onderhouden enz. Het moge hier dan gaan om typisch vrouwelijke 
bezigheden - als men een zware dag op kantoor, in winkel of fabriek 
achter de rug heeft, betekent deze noodzakelijke zelfverzorging daar nog 
overheen, vaak net een teveel aan overwerk of een zich tekort doen wat 
de warme maaltijd betreft, waaronder gezondheid en werkkracht gaan 
lijden. Het is niet juist maar te veronderstellen, dat de ongehuwde vrouw 
alle huishoudelijke beslommeringen naast een volledige dagtaak er nog 
wel bij kan hebben. 

Wanneer er wordt geconstateerd, dat vrouwen veelvuldiger en korter 
ziek zijn dan mannen, en bovendien dat juist bij vrouwen boven de 40 
jaar het verzuim verhoudingsgewijs pas groter wordt, dan rijst de vraag 
of een zekere overbelasting, waaraan de vrouwen zich door de lage ver
dienste niet kunnen ontworstelen, hier niet mede debet aan is. De Raad 
van Vakcentralen stelt in een brief aan de minister van Sociale Zaken van 
22 Februari 1951 (S.E.R. rapport blz. 54/55) primair deze vraag zelfs 
heel scherp. 

Waar er in Nederland bijna geen practische goedkope woongelegenheid 
is voor de werkende vrouw, en zij door de grote woningnood en de des
wege getroffen regelingen niet in aanmerking komt voor het (al of niet 
met een vriendin samen) zelfstandig huren van een woonruimte, is zij 
meestal aangewezen op onderhuur. De prijzen hiervoor liggen vaak hoger 
dan die welke een gezin besteedt voor een gehele woning. Schaarste aan 
behoorlijke woonruimte zowel als het geringe bedrag dat hiervoor gere
serveerd kan worden, leiden vaak tot erbarmelijke huisvesting. De moge
lijke zedelijke gevaren - helaas lang niet denkbeeldig - blijven hier dan 
nog buiten beschouwing. 
, Juist de niet meer zo heel jonge werkende vrouw, die niet tot een huwe

lijk komt, gevoelt behoefte zich een - zij het bescheiden - thuis op te 
bouwen, zich te omringen met eigen dingen, zich in de vrije tijd ook te 
kunnen ontplooien naar zijden, waarop het dagelijks werk geen appèl doet. 

Er is hier met opzet aandacht gevraagd voor de behoeften van de ouder 
wordende werkende vrouw. Dit heeft goede zin, ook al omdat de loon
verschillen bij de jeugdige arbeidskrachten, indien aanwezig, nog heel 
gering zijn. Percentsgewijze blijkt de oudere vrouw er slechter aan toe 
te zijn dan de jongere, terwijl de behoeften dan juist toenemen, o.a. om
dat men meer en meer op zichzelf aangewezen wordt. Vooral bij admini
stratieve functies ligt de verhouding vaak ongunstig 4). 

Helaas brengt een en ander dan nog mee, dat het pensioen, na een 
leven van hard werken, vaak onvoldoende is, om van te leven, terwijl er 
ook niet veel gelegenheid tot sparen is geweest. Wanneer het behoef te
element zulk een grote rol moet spelen in de bepaling van het loon, dan 
lijkt het niet onredelijk, nu hieromtrent geen betrouwbare gegevens be
staan, te vragen, dan ook een nader onderzoek in te stellen naar de wezen-

4) Men zie de gegevens te dezen, opgenomen in de bijlage van het belangwekkende' 
rapport van de door het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwen
belangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap in samenwerking met de Neder-, 
landse B{)nd van' Vrouwen, werkzaam in Bedrijf en Beroep, ingestelde commissie, te' 
vinden in het maanblad Vrouwenbelangen van Juni 1952. 
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lijke behoeften van de de werkende vrouw. Misschien kan met de methode 
·van. de z.g. normatieve budgetten iets bereikt worden 5). 

Wanneer is er sprake van werk van gelijke waarde? 
Overigens bestaat er in Nederland sinds enige jaren, naarmate de· wel

vaart toenam, de duidelijke neiging bij de eigenlijke loonvorming zo min 
mogelijk rekening te houden met het behoefte-element, maar het prestatié
element zwaarder te doen wegen, met behoud evenwel van een basis, vol
doende voor een minimum behoefte-bevrediging. De S.E.R. acht unaniem 
deze ontwikkeling van grote betekenis, omdat tengevolge van de systemen 
van werkclassificatie en prestatiebeloning de kwalitatieve en kwantitatieve 
verschillen in de functies en prestaties der werknemers tot uitdrukking 
gebracht kunnen worden in een differentiatie in de beloning. De ver
wezenlijking van het equal-principe kan worden gezien als een logisch 
sluitstuk van deze ontwikkeling. Bij de inkomensvorming immers kan 
via de kinderbijslagregeling, schoolgeldregeIing, belasting, loonregeling 
voor jeugdige personen enz. het individuele behoefte-element dan toch tot 
zijn recht komen. Doch slechts de helft van de leden wil deze logische 
consequentie van de ontwikkeling aanvaarden. 

De werkclassificatie (d.i. indeling in klassen van werkzaamheden), die 
bij het waarderen van verschillende soorten werk (de z.g. functies) wordt 
toegepast, houdt rekening met veel meer factoren dan de vroegere in
deling in geschoold, geoefend en ongeschoold.. Een veel groter aantal 
kenmerken wordt in aanmerking genomen, waarvan de voornaamste zijn 
de z.g. technologische (ingewikkeldheid van machines, gereedschap en 
materialen, de fijnheid van het werk enz.), die op het werk zelf betrek
king hebben en waarin ook de z.g. psychologische kenmerken (zelfstan
digheid bij het werk, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, initiatief 
enz.) in meetbare vorm worden uitgedrukt, en de physiologische, als b.v. 
vocht, lawaai, damp, gassen, graad van vermoeienis door het werk enz. 
Op al deze kenmerken is een systeem opgebouwd, n.l. de vaststelling van 
een waarderingsschaal, waarbij aan ieder kenmerk een waarderingscijfer 
wordt toegekend. Het College van Rijksbemiddelaars rekent dan bij de 
vaststelling van de loonschaal met het aantal toegekende punten. Binnen 
de loonschalen wordt ruimte gelaten om de persoonlijke prestaties te 
kunnen belonen (de z.g. meritrating), wat ook weer verschillende voor
delen heeft. 

Van algemene toepassing van werkclassificatie is echter nog geen spra
ke. Daartoe zullen nog vele functies door deskundigen aan waarderings
onderzoek moeten worden onderworpen. 

Op den duur zullen met de methode van werkclassificatie, waarbij voor 
mannen en vrouwen een gelijke maatstaf wordt aangelegd, niet-identieke 
functies naar waarde en rangorde kunnen worden gegroepeerd. Naar een 
objectief criterium kan de al-of-niet gelijkwaardigheid van functies be
oordeeld worden en de loonschaal zich daarnaar richten. 

Maar welke economische gevolgen zou een eventuele stijging van de 
vrouwenlonen met zich slepen? 

5) Zie M. Rohling-Van Spanje, ec. dra, in Vrouwenbelangen van Juni 1953. 
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Economische gevolgen 
Het Centraal ,Planbureau heeft op verzoek van de S.E.R. een aantal 

berekeningen te dezen gemaakt, op grond waarvan men een algemene 
stijging van het loonpeil van 2t à 3'70 meent te moeten verwachten, die 
onmiddellijk zou doorwerken in een prijsstijging. 

In de kledingindustrie zou een en ander wel zeer ongunstige gevolgen 
hebben. De in bijlage XIV van het S.E.R.-rapport neergelegde bereke
ningen voor stijging van lonen en prijzen in opeenvolgende fasen eindigen 
aldus: "in totaal stijgt het loonniveau naar de gegeven veronderstellingen 
derhalve met 35% en het prijsniveau met 21 %." Het is duidelijk, dat 
dit catastrophaal zou kutulen worden voor de export. Ook al zouden de 
berekeningen voor deze sector aan de hoge kant zijn, dan blijkt hieruit 
in ieder geval toch wel, hoezeer bij eventuele doorvoering van het be
ginsel van gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid, een grote mate van 
geleidelijkheid zou dienen te worden betracht. 

Overigens heeft het Centraal Planbureau zelf de cijfers met de nodige 
reserve gegeven. En Staatssecretaris Van Rhijn heeft in de Regeringsnota 
eveneens niet dan met grote reserve van bedoelde uitkomsten melding ge
maakt. Hiertoe is ook wel reden. 

Men weet n.l. op geen stukken na höeveel mannen en vrouwen in 
Nederland werkelijk arbeid van gelijke waarde verrichten. De werkclas
sificatie, hèt middel om hieromtrent nader inzicht te verkrijgen, is juist 
'met betrekking tot de vrouwelijke werkzaamheden nog zeer onvolledig 
toegepast. Het uitgangspunt van het Centraal Planbureau, gebaseerd op 
een gelijke beloning voor die vrouwelijke werknemers, die in vergelijk
bare beroepen dezelfde arbeid verrichten als mannen, waarbij wordt aange
nomen, dat een beroep vergelijkbaar is als in dit beroep ten minste 10% 
mannen dan wel vrouwen werkzaam is, moet reeds ondeugdelijk geacht 
worden, omdat het arbeiden van 10% vrouwen naast mannen, dan wel 
van 10% mannen naast vrouwen, allerminst inhoudt, dat beide groepen 
werk van gelijke waarde verrichten. 

Er is bovendien nog een andere factor, die de uitkomst dubieus maakt. 
Men heeft verzuimd in de berekeningen te verdisconteren het groot ver
schil in leeftijdsopbouw bij de groepen van mannen en vrouwen. Bij.na 
60% van de in loondienst werkende vrouwen is jonger dan 25 jaar. Juist 
in deze groep van jongeren vallen er velen onder de jeugdlonen, waarin 
de verschillen nog maar gering zijn. Bij de vrouwen vindt men ook een 
veel groter percentage ongeschoolden, zodat bij een opvoering van de 
vtouwenlonen het gemiddelde van de uit te betalen loonsom toch lager 
zal komen te liggen, dan bij de groep van de mannen, die veel meer ge
schoolden omvat. 

Aan mogelijk gunstige gevolgen van invoering van equal pay is 
bovendien geen aandacht geschonken. Ongetwijfeld is vergroting van 
de koopkracht, welke met loonsverhoging gepaard zou gaan, en daarmee 
bevordering van de activiteit van het bedrijfsleven, alsmede de stimulans 
tot betere prestatie, thans bezwaarlijk in cijfers te schatten. Maar een 
gunstige werking kan aan deze factoren toch niet worden ontzegd. 

Al met al vormen de verstrekte cijfers een zeer zwakke basis tot schat
ting van te verwachten repercussies in de economische sector. 

, , 
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Arbeidsmarkt 
Gevolgen zouden zich ook doen gevoelen op de arbeidsmarkt. ~lijk

stelling van het basisloon van mannen en vrouwen zal waarschijnlijk een 
zekere verschuiving in de bezetting van beschikbare plaatsen met zich 
brengen. 

Toen men in België enige jaren geleden in een bepaalde tak van de 
textielbranche tot gelijkstelling van vrouwen- en mannenlonen voor werk 
van gelijke waarde overging, bracht dit een uitstorting van de vrouwen 
met zich. 

Iets dergelijks zou hier en daar te onzent ook wel plaats kunnen heb
ben, al zou het over de gehele linie met die verschuiving wellicht nog 
wel meevallen. 

Voor de mannelijke werknemers kan het niet anders dan gunstig zijn, 
dat er een eind zou komen aan wat zij soms als oneerlijke concurrentie 
moeten ondervinden, wanneer het bedrijf aan de goedkopere vrouwelijke 
krachten de voorkeur geeft. In ieder geval zou de bedreiging verdwijnen,. 
dat men in tijden van depressie vanwege de lagere beloning vrouwen 

'verkiezen en daarmee de kansen op werkloosheid voor mannen ver
groten zou. 
. Gezien de grote schaarste aan vrouwelijk personeel in de z.g. specifiek 
vrouwelijke beroepen (verpleging enz.) zou het voor de maatschappij 
nuttig, en voor vrouwelijke arbeidskrachten nog geen ramp zijn, wanneer 
door het nieuwe spel van vraag en aanbod een aantal vrouwen gedreven 
zou worden in de richting van bedoelde vrouwelijke beróepen. 

Aanbod va'n gehuwde vrouwen 
In het rapport van de S.E.R. wordt (blz. 37) als mogelijk gevölg van 

. gelijke beloning genoemd het toenemen van het percentage gehuwde' wer
kende vrouwen. Ook de Regeringsnota verwacht een stijging van het ar
beidsaanbod in deze groep. 

Toeneming van de loonarbeid van de gehuwde vrouw van enige be-
tekenis, lijkt ons echter niet zo waarschijnlijk. . 

De gehuwde vrouwen, die werken, vindt men voor het grootste deel 
. in de lagere beroepen, en degene die het doen, gaan er in de meeste ge
vallen pas toe over, indien er een dringende financiële reden toe is. 

In het feit, dat het aantal gehuwde in loondienst werkende vrouwe.h 
relatief zo gering is niet alleen, maar ook tientallen van jaren verhou
dingsgewijs zeer stabiel is gebleven, ligt wellicht een aanwijzing, dat de 
getrouwde vrouw zich over het algemeen liever tot de gezinstaak beperkt. 
Overigens: mocht het aanbod stijgen, geen enkele werkgever behoeft daar
van gebruik te maken. 

Naar christelijk standpunt verantwoorde oPlossing noodzakelijk 
Dat werkgeversorganisaties in nationaal en internationaal verband zich 

tegen aanvaarding van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen verzetten, ligt voor de hand. Hierdoor immers zou er van allerlei 
opnieuw moeten worden bezien, toch al zo ingewikkelde verhoudingen 
zouden weer anders komen te liggen, en het tegendeel van een direct econo
misch voordeel is voor hen van een doorvoering te verwachten. 

Toch is het te betreuren, dat men, waar toepassing ontraden wordt, 
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nergens is uitgekomen boven het direct economisch gezichtspunt. De vraag 
· qfde huidige practijk '. uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid, ge
: handhaafd kan blijven, wordt nergens zelfs rr,taar gesteld, laat staan be
,antwoord. Het is echter onjuist het direct economische gezichtspunt te 
isoleren uit de levenssamenhang en van daaruit zijn beslissingen te nemen. 

Van christenen mag in ieder geval een andere instelling worden ver
wach~. Prof, Dr T, P, van der Kooy zegt in zijn boek Op het grensge-

· bied van economie en religie hieromtrent belangrijke dingen, die, naar 
het mij voorkomt, ook voor ons onderwerp van betekenis zijn. Zo b.v., 
wanneer hij in enkele grote trekken het complex van normen schetst, dat 
naar christelijke belijdenis gelden moet voor het mensenleven, en dan zegt: 
"De wederkerige liefdevolle zorg voor de gezondheid, de veiligheid, het 
recht, de eigendom en de vrijheid van de ander is de dienst aan de naaste, 

· waartoe de dienst aan God verplicht, Dit is het ideaal der goedheid, dat het 
menselijk handelen, ook in zijn cultuur en in zijn maatschappij, moet 

,trekken naar hoger vlak." 
Onbetwistbaar is, naar zijn mening, dat de christelijke ethiek de laatste 

eeuwen in het West-Europa haar greep op de maatschappij verloren 
heeft. "Het geloof, dat rendabiliteit en efficiency, organisatie en techniek, 
mechanisering en massalisering toch niet het laatste woord hebben, wordt 
wel op een zware proef gesteld... Dit is de weg naar verbeteri~g 

'van de maatschappij: dat de mensheid weer gaat luisteren naar de christe-
lijke ethiek." 

Prof. Van der Kooy betoogt dan. verder, dat niet de economische doel
matigheid moet verdwijnen, maar dat aan de keuze van doeleinden en 
aan de verschaffing van middelen de eis van verantwoordelijkheid voor 
.het welzijn van de naaste moet worden gesteld. "Voor het leven van de 
· maatschappij en voor dat van de bedrijven en huishoudingen binnen de 
maatschappij moet het al of niet naleven van de nortn der naastenliefde 
een groot verschil maken... Wil onze wetenschap voor de levensprac
tijk ,betekenis hebben; dan moet zij - in nauwe samenwerking overigens 
met de ethiek, de cultuursociologie en andere wetenschappen ook open
staan voor de ethische en culturele problematiek." 

Ik geloof dat deze laatst~ eis ook gesteld mag worden bij het zoeken 
naar een christelijk verantwoord standpunt in de onderhavige kwestie. 

Waarschijnlijk omdat aan deze eis zo weinig is voldaan, staat in het 
Rapport van het Internationaal Christelijk Verbond op de eerste bladzijde 
reeds: "Er bestaat een christelijke opvatting over dit probleem, die een 
,eigen, oplossing ervoor nastreeft en waarvan wij in geen enkele publicatie 
een' áctuele en bevredigende uiteenzetting hebben gevonden." 

Wij zullen ertoe moeten komen te breken met de traditie van de lage 
vrouwen lonen, welke haar oorsprong vindt in de tijd van de opkomst 
van het industriële leven, waarin de vrouwenarbeid aanvullend was, en 
,ook moest zijn, omdat de lonen der arbeiders veelal beneden het bestaans
minimum voor een gezin lagen, en de arbeid beschouwd werd als een 
waar, die men kocht van de arbeider, zonder dat men iets met de mens 
in hem te maken had. . 

De historisch gegroeide feitelijkheid heeft allerminst normatieve zin. 
De vrouwelijke arbeidskracht is een zeer grote plaats gaan innemen .in 
het e,conomisch leven, een onmisbare plaats ook. Daarom mag worden 
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"gevraagd, dat de haar betreffende problemen met ernst worden onder
,zocht" ertmoeter aan worden herinnerd, dat het onmogelijk is <,:cortö
mische kwesties goed op te lossen; zonder ze te plaatsen in hun waar 
menselijk kader. 

De Internationale Christelijke Arbeidersorganisatie heeft in haar Rapport 
daartoe een o.L van christelijk standpunt uit zeer verantwoorde poging 
gedaan. 

, Het is de moeite waard kennis te nemen van de gronden die men aan
voert voor de aanvaarding van het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid voor mannen en vrouwen. 

Overigens is het niet- de bedoeling van dit artikel, een oplossing aan 
de hand te doen, maar alleen, nu deze kwestie in verband met de gevraagde 
ratificatie van de conventie nog aan actualiteit heeft gewonnen, de belang
stelling te vragen voor de zaken die hier in het geding zijn. 

* 
DE ROTTERDAMSE SCHOOLKWESTIE 

(1866-1868) I) 

DOOR 

PROF. DR A. GOSLINGA 

11 

Het spreekt van zelf, dat de pers zich al spoedig over de aanhangige 
zaak uitliet. De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 September betoogde, 
dat er "geen schijn of schaduw van dwang" aanwezig was; niemand toch 
werd genoodzaakt zich te laten bedelen. Het was De Bruyn, die dwang 
wilde, want hij stelde voor, dat de kinderen der bedeelden in elk geval 
verplicht zouden worden naar school te gaan, terwijl het toch ook mogelijk 
was, dat een vader zelf zijn kroost onderricht wilde geven. Grond- en 
Schoolwet kenden wel ter dege aan het openbaar boven het bijzonder on
derwijs voorrang toe. Ook het Armbestuur deed dit, omdat het alleen in de 
~openbare school waarborgen vond voor een voldoend onderwijs. Het kmi 
niet afgaan op verklaringen van onderwijzers, waarover de gemeente 
hoegenaamd geen zeggenschap had; het was de vraag, of dezen wel een 
'onderzoek van de Plaatselijke Schoolcommissie behoefden toe te laten, 
zij waren slechts' verplicht inlichtingen te geven. Deze commissie had het 
recht niet het onderwijs aan een bijzondere armenschool voor voldoende 
of onvoldoende te verklaren, en hoe kon de Raad dat dan doen? "Indien 
ouders en onderwijzers beweren, dat om aan hun geweten te voldoen de 
helft van den schooltijd, en meer, aan het godsdienstonderwijs gewijd moet 
worden, zal dan de Raad niet met gemoedsbezwaren te kampen krijgen, 
-als hij wil beslissen, dat in een school waarin dat geschiedt, onvoldoende 
onderwijs gegeven wordt?" Het Armbestuur mocht de alleen door de 
.openbare school te bieden zekerheid, dat er voldoende onderwijs verstrekt 
werd, niet prijsgeven. Het pauperisme toch werd voornamelijk gevoed 
door de onwetendheid der, behoeftigen. ' 
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Naast de N.R.Ct. bestond er sinds korten tijd in Rotterdam een ander 
liberaal orgaan, geen dag-, doch een weekblad, het Zondagsblad. Volgens 
een brochure van een zekeren J. W. T. 2il) bestond er tussen beide een sterke 
overeenkomst. Naar aanleiding van een uitlating van het Zondagsblad 
zelf, dat een groot blad niet zelden een klein naast zich kreeg, dat men 
een vuilnisbak zou kunnen noemen, beweerde J. W. T., dat het Zondags
blad zelf een vuilnisbak was van de N.R.Ct. of misschien die twee elkaars 
vuilnisbak; wel gaf het laatste blad meer feiten en het eerste meer theo
rieën 21). Hoe dat zij, in krasheid van uitdrukking deed het Zondagsblad 
zeker niet voor de N.R.Ct. onder. 

Het begon al dadelijk (31 Augustus) over wat den 29sten gepasseerd was 
enige opmerkingen te maken. Het was er zeer voor gemoedsbezwaren te 
eerbiedigen, maar alleen zulke, die "in godsdienst of eeredienst wortel schie
ten", maar wiens gemoed of geweten zou er door bezwaard kunnen worden, 
zo de kinderen, gelijk dat bij de Israëlieten het geval was, op de ene school 
lager onderwijs en op de andere onderwijs in den godsdienst ontvingen? 
Art. 31 moest gehandhaafd worden "ook om het groote algemeen belang, 
hetwelk vordert, dat de kinderen van verschillende geloofsbelijdenis zooveel 
mogelijk bijeengebragt en niet van elkaar verWijderd worden". 

Een week later (7 September) wijdde het aan de kwestie een afzonder
lijk artikel. Het zag in wat er in den Raad was voorgevallen "een directen 
of indirecten aanval op de openbare school". De Staat had met liefdadig
heid niets te maken, maar hij moest er zich wel mee inlaten, daar de ker
kelijke armbesturen te kort schoten; deze wezen een massa armen af 
met te zeggen: "wij hebben geen geld". De Staat richtte nu een burgerlijk 
armbestuur op, maar trachtte tevens tot de oorzaak op te klimmen, ten 
gevolge waarvan. de verenigde· krachten van· kerkelijke armbesturen en 
particulieren niet in staat waren in de behoefte te voorzien. Die 
oorzaak, "door niemand gecontesteerd", was "gemis aan onderwijs, naast 
gemis aan goed onderwijs; het volk wist zeer veel van de Heilige Schrift 
en was in hooge mate ingewijd met al wat op den eeredienst betrekking 
heeft; we vinden zoowel het een als het ander uitmuntend en aanbevelens
waard, maar voor het overige wist een deel van het volk zich niet te 
helpen: de meesten konden zelfs niet lezen. Die volslagen onkunde is 
zeer terecht door den Staat als "de bron van alle maatschappelijke ellende" 
beschouwd. De Staat doet dat, en nu klagen de kerkelijke armbesturen I 
Dat is de ondankbaarheid te ver gedreven: zij jagen den Staat op kosten 
en nu willen zij den Staat in eigen huis de wet stellen, terwijl juist hun 
nalatigheid den tegenwoordigen toestand in het leven geroepen heeft I 
En waar is de waarborg, dat, indien ik de kinderen mijner bedeelden bij 
u om onderwijs zend, velen hunner niet weder als voorheen theologanten 
zullen worden, die noch schrijven noch lezen noch rekenen kunnen en na
tuurlijk ook van alle andere takken van wetenschap geen bewustzijn heb
ben? En stel ge zoudt me waarborgen kunnen aanbieden, verbiedt dan de 
wet mij niet ze aan te nemen? Ben ik niet door de wet zeer beperkt in de 
wijze, waarop ik mij in uwe bijzondere school kan inmengen? Uwe 

2il) J. w. T., Het Rotterdamsche Liberalisme, Een blik in het Liberale Zondenboek, 
Rotterdam, 1868. De schrijver doet zich kennen als een vurig rooms-katholiek; de 
brochure dateert waarschijnlijk uit begin Juni: vgl. noot 38. 

21) Vgl. brochure, blzz. 40-46. Voor de vuilnisbak-passage, zie Bijlage C. 
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houding is niet slechts ondankbaar en aanmatigend, maar ook in strijd 
met de wet. De Staat moet onverbiddelijk blijven eisen, dat de kinderen 
van allen, die bij hem om bedeling komen, de openbare scholen trouw 
bezoeken: "we zouden veeleer overhellen naar verpligt onderwijs in het 
algemeen dan naar een wijziging van art. 31 in den door de kerkelijke 
armbesturen gewenschten zin". Zo van deze de verplichting tot schoolbezoek 
uitgaat, dan is er ook dwang; heeft De Bruyn gelijk met van onwettigheid 
te spreken, dan zou de verplichting geheel moeten vervallen: "wie daartoe 
den moed heeft, stelle het voor". 

Er werd echter ook een ander geluid gehoord. Het Rotterdamsch Week
blad van 29 September schreef: "weg met een liberalisme, dat vrijheid 
preekt en dwang pleegt" 22). Dit blad stond toen nog onder de redàctie van 
J acob de Vletter, wel een volbloed voorstander van de openbare school, 
maar tevens sterk anti-liberaal. Hoe fel had hij nog maar kort te voren 
het besluit van den Raad gehekeld, Nijgh voor het Zondagsblad een sub
sidie van f 1000,- toe te kennen! Merkwaardig is, dat hij, ofschoon met 
"de verouderde zienswijzen van den heer Groen" in het minst .niet inge
nomen, toch van oordeel is, dat deze een "groote partij" achter zich heeft. 
"Wel vindt hij weinig steun bij de volksvertegenwoordiging, maar deze 
is de natie niet, omdat de kiezers slechts een deel der natie uitmaken". 
Zijns inziens houden wie de macht in handen hebben het "voor een . sous
entendu, dat de natie beteekent het invloedrijke deel der natie". Zij.n anti
liberalisme bracht er hem . ook toe sympathie te betuigen met het con
servatieve raadslid Mr H. J. van Buren 23), dien we later nog zullen ont
moeten . 

. In den loop van het najaar kwamen de gevraagde adviezen binnen. In 
dat van het Burgerlijk Armbestuur werd, gelijk voor de hand ligt, het 
-voorstel-De Bruyn ten sterkste ontraden. Er werd een uitvoerig betoog 
geleverd om te bewijzen, dat de voorwaarde, aan de bedeling verbonden, 
even wettig als rechtmatig was, allerminst strijdig "met de wet, de open
bare orde of de goede zeden" 24). Verder ontzegde het de Plaatselijke Com
missie de bevoegdheid het onderwijs aan een bijzondere school, door kin
deren van bedeelden bezocht, voor voldoende of onvoldoende te ver
klaren. Het is belangrijk, dat deze Commissie zich zelf daartoe ook 
onbevoegd verklaarde. Wel erkende zij, dat art. 64 der L.O.-wet haar den 
plicht oplegde nauwkeurig toezicht te houden op alle scholen in de ge-' 
meente, en jaarlijks bij den Raad een beredeneerd verslag over den toe
stand van het onderwijs, zowel op de openbare als op de bijzondere scholen, 
in te dienen, gelijk zij ook meermalen gedaan had, maar niettemin o.nt
kende zij, dat haar bevoegdheid zich zover uitstrekte, dat zij zou kunnen 
verklaren "dat het maatschappelijk onderwijs, aan eene of andere bijzon
dere armenschool gegeven, onvoldoende te achten zij voor de kinderen 

2:1) Vgl. een andere uitlating in het Rotterdamsch Weekblad van 22 September, aan
gehaald in Van GesLel, op. cit., blzz. 142-143. Het nummer van 29 September was het 
laatste, dat onder de redactie van De Vletter verschenen is. 

23) Vgl. het boven geciteerde artikel van Mr H. C. Hazewinkel, blzz. 78-81. 
24) Het blijkt uit een rapport van het Burgerlijk Armbestuur d.d. 11 November 1867, 

dat van de ruim 140C kinderen, die in de jaren 1866 en '67 de "leerschool" bezochten, 
9 à 10 % "schoolpligtig" was (resp. 1 Jan. 1866 op 1415: 130; 1 Sept. op 1445: 135; 
1 Jan. 1867 op 1413 : 160; 1 Sept. op 1416 : 131); alleen in den winter van 1866/67 
steeg het percentage tot 11 à 12. Op de bewaarscholen was de verhouding ongeveer 
dezelfde. 



'60 . PROF. DR A. GOSLINGA 

· uit huisgezinnen, die eenigen onderstand va,n het Burgerlijk Armbestuur 
; ontvangen" ten einde op die verklaring eene uitsluiting volge, zoo als in 
't voorstel wordt aangegeven" 25). 

Het was op dit laatste punt, dat het derde advies, dat binnenkwam, van 
· de beide vórige verschilde. We bedoelen dat der Rotterdamse schoolop
zieners van het vijfde en het elfde district van Zuid-Holland, Dr M. C. 
Mensing en Mr A. M. de Cock. Dezen achtten het in strijd met de wet, 
aan den gemeenteraad de beslissing over te laten, of een bijzondere armen
school voor armen als voldoende zou worden verklaard; de wet kende 
alleen aan het schooltoezicht - de Plaatselijke Schoolcommissie, de school
opzieners, de inspecteurs - de bevoegdheid toe op het onderwijs toezicht 
te houden en een beslissend oordeel uit te spreken 26). Maar zij voegden 
daaraan toe, dat daar in de praktijk onoverkomelijke moeilijkheden mee 
verbonden waren. Het zou kunnen gebeuren, dat men den rooster van 
werkzaamheden afkeurde of het onderwij s onvoldoende achtte, omdat er 
te weinig hulp was, maar dat zou voor den onderwijzer grievend en ver
nederend zijn en noodwendig aanleiding geven tot verbittering. En welk 
onderwijs was voldoende of onvoldoende te achten? Voor het openbaar 
had men een maatstaf: werden de vakken, voorgeschreven in art. 1 a-i 

· van de wet onderwezen en was er een behoorlijk aantal onderwijzers aan
wezig, dan was het onderwijs voldoende te noemen, maar voor de niet
gesubsidieerde bijzondere scholen stond het anders: daar kon de onder
wijzer, van de wettelijke vrijheid gebruik makende en handelende naar de 
inspraak van zijn overtuiging, wel "dogmatiek godsdienstonderwijs" onder 
de leervakken opnemen, waardoor die onder a-i geheel of gedeeltelijk 
veronachtzaamd werden. "Zoo lang er niet bepaald gearticuleerd staat 
opgegeven, welke leervakken moeten worden onderwezen, en hoeveel uren 
daa,gs aan elk vak in iedere klasse moet besteed worden om het onderwijs 
voldoende te noemen - en dat is bij de verschillende subjectieve opvat
ting over godsdienst en onderwijs naar onze zienswijze onmogelijk -, 
zoo lang zal het ook eene onuitvoerbare zaak blijven voor het al of niet 
voldoende van het onderwijs op de bijzondere scholen eene juiste en 
billijke grens te bepalen". Het voorstel-De Bruyn bood hier geen uit
komst, want werd een school afgekeurd, dan kon men ook wel klagen 
over dwang; de dwang werd dus niet opgeheven, doch slechts verplaatst. 
Er was echter geen reden van dwang te spreken: "de arme blijft vrij, 
als zijne geloofsgenooten hem slechts helpen", "er is geene macht ter 
wereld, die iemand dwingen kan, zich door de gemeente te laten bedeelen". 
Zeker, het was "de eerste plicht van elk weldenkend man ... de gemoeds
bezwaren van anderen te eerbiedigen", maar ter wille van het algemeen be
lang moest "elke regeering er zich streng voor wachten, de grieven van 
enkelen te willen herstellen ten koste van velen". Het algemeen belang 
eiste, dat de kinderen van bedeelden goed en voldoend onderwijs ontvingen 
- het was immers "onwedersprekelijk, dat onwetendheid de bron is van 
alle armoede" -, wat sprak dan meer vanzelf dan dat de gemeente ze 
naar de openbare school gezonden wenste te zien, "de neutrale school, 

25) Het advies der Plaatselijke Schoolcommissie is in zijn geheel afgedrukt in 
M.aandsf'hrift enz., YII, blz •. 215. . 

26) Vgl. Van Gestel, op. cit., blz. 148. 
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die door iedereen zonder aanstoot bezocht kon worden",en waaraan zo
wel de Grond- als de L.O.-wet den voorrang gaven? 27) 

. Behalve de genoemde adviezen werden bij den Raad ook ingediend 
adressen van den Bijzonderen Raad, uitmakende het bestuur der Vereniging 
van den H. Vincentius van Paulo, en van het R.e. Parochiaal Armbestuur. 
In het eerste werd gezegd, dat men bij de wekelijkse bezoeken in de 
woningen der armen herhaaldelijk getuige was van den grievenden dwang, 
die met een beroep op art. 31 uitgeoefend werd. Het tweede betuigde 
adhaesie met het voorstel-De Bruyn: het moest onverschillig zijn, waar de 
kinderen schoolgingen, wanneer er slechts waarborg geboden werd, dat 
zij voldoende onderwijs ontvingen. Zodanige waarborg was wel te ver
krijgen: de hoofdonderwijzers der bijzondere scholen verdienden niet min
der vertrouwen dan die der openbare, terwijl in art. 63 en 64 der School
wet de weerlegging lag opgesloten van de bewering, dat de Schoolcom
missie zulke scholen met betrekking tot het onderwijs aan de kinderen 
van bedeelden niet zou kunnen beoordelen. 

Het duurde geruimen tijd, eer de zaak weer in den Raad kwam. De 
Bruyn stelde op 19 December voor, dat daarvoor een datum bepaald zou 
worden, maar zijn collega-wethouder Hoynck van Papendrecht zag niet 
in, waarom er spoed betracht zou worden. Hij vond steun bij Mirandol1e, 
die het niet alleen moeilijk, maar zelfs gevaarlijk achtte voor de behan
deling reeds een bepaalden dag vast te stellen: men verkeerde juist in een 
politieke crisis - ontstaan ten gevolge van de verwerping van Van 
Zuylen's begroting op 26 November -, dit gaf wellicht aanleiding tot 
agitatie, die op de wijze van behandeling der zaak nadelig werken kon: 
zij zelf "is van groot belang en er zijn gemoedskwestiën mee verbonden". 
Pincoffs verklaarde zich tegen uitstel; de Raad moest de zaak behandelen 
"zonder nevenconsideratiën". De Bruyn vond dat ook: het was geen 
kwestie van politiek, maar van recht; hij zou zijn gevoelen alleen uit 
juridisch oogpunt verdedigen. Mirandolle legde De Bruyn in den mond, dat 
er bij afgescheidenen of katholieken een partij kwestie van gemaakt was, 
maar zei, toen deze dat hoofdschuddend ontkende: "nu ja, dan in sommige 
couranten"; de Raad moest zich daar buiten houden. Ledeboer wees er 
op, dat er met deze bespreking al 2S minuten verdaan waren; men be
sloot toen, dat de zaak op 9 Januari aan de orde zou komen. Het overlijden 
van Mevrouw De Bruyn was oorzaak, dat de behandeling uitgesteld werd. ' 
Eer zij plaats vond, zouden er nog twee maanden verlopen. 

Zij begon op den 12den Maart 1868, werd voortgezet op den middag van 
den 13den, maar toen eerst 's avonds tot een eind gebracht. Het ligt niet 
in onze bedoeling al wat er toen gesproken werd te resumeren, doch we 
zullen alleen bij de hoofdrnomenten stilstaan. 

Gelijk voor de hand ligt, opende De Bruyn de rij der sprekers. Hij 
hegon met te wijzen op de geweldige belangstelling voor de zaak, ook van 
buiten Rotterdam; de meeste dagbladen hadden er over geschreven; zelden 
was er over een Rotterdamse aangelegenheid zulk een uitvoerig debat in 
de pers geweest. 

De Bruyn bestreed daarop de tegen zijn voorstel ingebrachte beden-

27) Het stuk, dat gedateerd is op 25 October 1867, is in zijn geheel afgedrukt in 
Van Gestel, op. cit., blzz. 136-148. 
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kingen. Wel schreef de wet geen leerplicht voor ---'" het zuiverste systeem 
zou daarom zijn aan bedeling in het geheel geen voorwaarden te verbin
den -, maar het kon niet in strijd met de wet geacht worden, ouders, die 
daarom vroegen, te verplichten hun kinderen onderwijs te doen genieten, 
mits. men hen in de keuze der school maar vrij liet. Tot staving van zijn 
gevoelen beriep hij zich op een verslag van een commissie uit de Tweede 
Kamer, waarin met betrekking tot den invloed van het kosteloos verstrekken 
van onderwijs op het schoolbezoek gezegd werd: "bij het niet-bestaan van 
wettelijke schoolplichtigheid moeten ook dwangmaatregelen, gelijk ont-. 
houd~ng van bedeeling aan behoeftige ouders, niet dan met beleid en billijk
heid worden aangewend, en zeker is ... te ontraden zoodanige dwang, die 
aan de ouders de vrijheid zou ontnemen om hunne kinderen naar ver
kiezing op de openbare en bijzondere scholen onderwijs te doen ge
nieten" 28). 

De Bruyn gaf toe, dat ook in zijn voorstel het verbod van huisonderwijs 
lag opgesloten, maar - vroeg hij - is het redelijkerwijs te verwachten, 
dat bedeelden zelf in staat zijn hun kinderen te onderwijzen of een huis
onderwijzer te bekostigen ? Werd deze opmerking gemaakt naar aanleiding 
van een krantenartikel, dat was ook het geval met zijn uitdrukkelijke be
tuiging, dat zijn voorstel geen aanval was op de openbare school, maar het 
kwam hem vreemd voor, dat men in een stad als Rotterdam, waar op 
het gebied van handel en nijverheid het stelsel van protectie niet populair 
was, op dat van het onderwijs beducht was voor concurrentie. Het was 
zijn streven den arme dezelfde vrijheid te verzekeren als de rijke genoot. 
Blijkbaar om meer kans van slagen te hebben bracht hij in zijn voorstel 
een belangrijke wijziging aan: hij liet den eis vallen van voldoend onderwijs 
en van controle daarop, te oefenen door de Plaatselijke Schoolcommissie, 
dit hiermee motiverende, dat deze zich zelf "verschoond wenschte te zien 
van de opdracht haar toegedacht". 

De Bruyn werd ook nu gesteund door Pincoffs: deze wees er op, dat 
het nog alijd in Rotterdam in zwang zijnde stelsel in geen grote ge
meente meer voorkwam. Hij was te rade gegaan met G. H. Betz en 
P. F. Hubrecht, die in de samenstelling van de Verordening op het Bur
gerlijk Armbestuur van 1854 een groot aandeel gehad hadden; dezen 
hadden hem beiden verklaard, dat art. 31 met het oog op den geest van 
de wet van 1857 onhoudbaar was. Behalve tot hen, had hij zich ook ge
wend tot Mr Boissevain, waarschijnlijk J. H. G., hoofdredacteur der 
Arnhemsche Courant, en de hoogleraren Buys en Goudsmit, alle drie groot
meesters van het toenmalige liberalisme. Hun waren de volgende vragen 
gesteld: 10 is het tegen den geest der wet, dat aan de verlening van on
derstand de voorwaarde wordt verbonden van het verplicht schoolgaan 
der kinderen, onverschillig of zij de openbare dan wel de bijzondere scholen 
bezoeken? ?J is het in overeenstemming met den geest der wet, als die 
voorwaarde zo wordt gesteld, dat de kinderen der bedeelden wel de open
bare, maar niet de bijzondere scholen mogen bezoeken? Tegen de voor-

28) Verslag der Commissie belast met het onderzoek omtrent den staat der hooge-, 
middelbare en lagere scholen over 1865/66, in: Handelingen der Staten Generaal 
1867/68, I. blz. 656. Het was getekend door Godefroi. Van Lijnden van Sandenburg. 
De Braauw. Heydenrijck en Jonckbloet; de eerste en de laatste waren vooraanstaande 
liberalen. 
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waarde sub 1° had geen van drieën bezwaar. Buys was hieromtrent het 
uitvoerigst: zij was "in niets strijdig met de wet, althans niet in Rotter
dam, waar de groote verscheidenheid van scholen een waarborg is, dat 
elke bedeelde voor zijne kinderen eene school zal kunnen vinden, welke 
hem doelmatig voorkomt". Tegen de voorwaarde sub 2° hadden alle drie, 
in weerwil van hun sterke voorliefde voor het openbaar onderwijs, ernstig 
bezwaar. Boissevain achtte ze "ongeoorloofd en in strijd met den geest 
onzer schoolwet". Goudsmit "even onrechtmatig als deloyaal"; de plaatse
lijke wetgever mocht niet langs een zijdelingse weg de vrijheid van onder
wijs onderdrukken of fnuiken; "of is het niet de grootst mogelijke be
perking der grondwettige vrijheid, als men het alternatief stelt tusschen 
den doodhonger en de openbare school?" Buys zou niet durven beweren, 
dat de gemeenteraad onbevoegd was het bezoeken van de openbare school 
verplicht te stellen, maar was tevens stellig overtuigd, dat zulk een verplich
ting niet kon worden opgelegd "zonder den geest van de schoolwet en 
zelfs van de grondwet geweld aan te doen". Hij maakte tenslotte nog deze 
opmerking: "Ik hoop hartelijk, dat de meerderheid van den Raad zich 
bij het voorstel van den heer De Bruyn zal nederleggen ; want inderdaad, 
men kan aan de zaak van het openbaar onderwijs in deze dagen geen 
grooter dienst bewijzen dan wanneer men aan de tegenpartij alle voor
wendsels ontneemt om te klagen over onderdrukking van het bijzonder 
onderwijs. Valt de beslissing anders uit, dan zullen de voorstanders van 
schoolwet-herziening zeker niet nalaten dat besluit in hun voordeel te 
exploiteeren, en zeer velen in den lande, ook buiten hunne partij, zullen 
met hunne klacht instemmen. Zeer zeker zou ik het ook doen, want het 
gaat waarlijk niet aan, de armenwet te bezigen al" een middel om de 
schoolwet omver te werpen" 29). Pincoffs zelf verklaanle uitdrukkelijk de 
openbare neutrale staatsschool een zegen voor het vaderland te achten, doch 
tevens in haar belang, dat art. 31 gewijzigd werd. 

Zoals voor de hand ligt waren vele leden dit niet met hem eens. Meer
burg, zelf lid van het Burgerlijk Armbestuur, vreesde dat dan de harmonie 
tussen het onderwijs en de armenzorg verloren zou gaan. Bedeling en 
onderwijs hoorden bijeen, verklaarde Van Oordt met nadruk. Van Stolk 
en Hoynck van Papendrecht hielden beiden een betoog van vrijwel gelijke 
strekking; laatstgenoemde liet zich alleen wat krasser uit. Hij zei ronduit, 
dat de kerkelijke armbesturen vaak nalatig waren; zou men art. 31 los- ' 
laten, dan zouden zij de zorg voor de behoeftigen meer en meer overlaten 
aan het Burgerlijk Armbestuur, hetgeen indruiste tegen de Armenwet, 
volgens welke de armenzorg de taak was van de particuliere en in het bij
zonder van de kerkelijke instellingen en het openbaar armbestuur alleen 
bij onvermijdelijke noodzakelijkheid tussenbeide moest komen. Zouden die 
kerkbesturen dan vooral werk maken van het onderwijs en de tot hun be
schikking staande. gelden daarvoor aanwenden, dan zou dat hierop neer
komen, dat de gemeente indirect subsidie gaf voor bijzondere scholen, die 
niet ingericht waren als de openbare en waaraan volgens de L.O.-wet 
geen subsidie mocht worden verleend. 

Natuurlijk bleef dit niet onweersproken, maar het was toch niet hierom, 
dat het debat zich in hoofdzaak bewoog. Dit ging er vooral om, of er in-

29) Vgl. Maandschrift enz. blzz. 333-334. 
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derdaad dwang uitgeoefend werd. Pols, die eerst op den avond van den 
tweeden dag aan het woord kwam, vatte de argumenten van De Bruyn's 
bestrijders aldus samen: 

Ie. ik oefen geen dwang uit; 
Ze. ik oefen wel dwang uit, maar de wet geeft me daartoe het recht; 
3e. ik oefen dwang uit, maar gij, die de kinderen wilt verplichten naar 

de openbare of de bijzondere school te gaan, gij doet hetzelfde; dus: ik 
niet, ik wel, gij ook. 

Hij stelde toen de vraag, of, zo men alle kinderen der bedeelden wilde 
verplichten naar een bijzondere school te gaan, dat dan geen dwang zou 
zijn; zo ja, dan moest men erkennen, dat ook in de verplichting een open
bare school te be~oeken dwang gelegen was. Ofschoon niet ver van Dè 
Bruyn afstaande, was hij het toch niet geheel met hem eens; het ging" et 
zijns inziens niet om, of de wet een dwangbepaling verbood, maar of de 
bevoegdheid, in de verordening aan het Burgerlijk Armbestuur toegekend, 
door de wet verleend was; die stond wel toe aan de bedeling voorwaarden 
te verbinden, maar men mocht ten aanzien daarvan niet met willekeur 
te werk gaan, zonder hogere beginselen in acht te nemen. Hij vond, dat in 
het voorstel-De Brtiyn te veel gereglementeerd werd, en zou liever· zien, 
dat, wanneer eenmaal gunstig op het adres der Hulpvereniging was be
schikt, een modus gevonden zou worden om ten aanzien van kinderen, 
die bijzondere scholen bezochten, het Burgerlijk Armbestuur tevreden te 
stellen. Enigermate in dezelfde lijn als Pols bewoog zich Jacobson, die 
een amendement op het voorstel-De Bruyn indiende, volgens hetwelk een 
behoorlijk toezicht op het schoolgaan der kinderen verzekerd zou worden. 
De Bruyn toonde zich ook nu zeer tegemoetkomend: hij nam dit amen
dement grif over, evenals een ander van hetzelfde medelid, waarbij het 
beginsel, dat armenzorg vóór alles zaak was van de kerkelijke en bijzon
dere instellingen van liefdadigheid uitdrukkelijk uitgesproken werd 30). 

Het was er echter ver vandaan, dat hij daarmee de meerderheid van den 
Raad achter zich kreeg; deze was te sterk gekant, niet, gelijk nader zal 
blijken, tegen het bijzonder onderwijs in het algemeen, maar tegen zodanig, 
dat een positief-christelijk karakter droeg. Er waren echter ook leden, 
die, hoezeer voorstanders van het openbaar onderwijs en hoe weinig ge
neigd met het voorstel-De Bruyn, ook in zijn definitieven vorm, mee te 
gaan, toch meenden, dat men het bestaande art. 31 niet handhaven kon, 
en daarom naar een uitweg zochten. Was het niet beter de verplichting 
tot schoolgaan geheel te laten vervallen? Van Oordt achtte dit het enige 

30) Het definitieve voorstel luidde nu aldus: 1°, afwijzend te beschikken op hel 
advies der Rotterdamsche Hulpvereeniging van C.N.S.O., zooals het is liggende; 20. art. 
31 van de Verordening op het Burgerlijk Armbestuur te wijzigen als volgt: Het Bur
gerlijk Armbestuur neemt in acht, bij het toestaan van bedeeling overeenkomstig art. 
21 der wet, het voorschrift van art. 20 der wet tot regeling van het Armbestuur, zeg
gende: de ondersteuning der armen wordt, behoudens de verdere bepalingen dezer af
deeling, overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid. 

Als hoofdbeginsel wordt gesteld, dat het schoolgaan van kinderen uit huisgezinnen, 
die eenigen .onderstand genieten, op de openbare of bijzondere scholen en bewaar-" 
scholen voor armen verpligtend is, en dat in het algemeen het ontvangen van openbaar 
onderwijs voor mindervermogenden zooveel mogelijk wordt opengesteld. 

Het gebruik maken van de bijzondere armenscholen en bewaarscholen voor armen 
wordt toegestaan, onder voorwaarde, dat aan de Commissie een behoorlijk toezigt op 
het trouw schoolgaan der kinderen verzekerd. worde. 
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alternatief, z.i. echter niet wenselijk, tnaar Viruly stelde het voor: men 
moest allen dwang doen ophouden. Het inderdaad radicale voorstel werd 
gesteund door den voorzitter, burgemeester Van Vollenhoven, die zich op 
Thorbecke beriep en een bepaling als in art. 31 achtte "misbruik maken 
van den nood van den naaste" en "in strijd met een milde uitlegging der 
wet". Het voorstel-Viruly werd nu, als zijnde van de verste strekking, het 
eerst in stemming gebracht; het werd met 21 tegen 15 stemmen ver~ 
worpen; daarna werd ook dat van De Bruyn verworpen met 24 tegen 
12, onder welke die van Viruly en den Voorzitter. . 

Wordt vervolgd 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 
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PROF. DR L. W. G. SCHOLTEN 

Het spel der internationale grootheden doet ons vaak denken aan een 
bekend stuk speelgoed van de jeugd. Een aantal verschillend gekleurde 
stukjes vormen een bont geheel, waarin men met enige fantasie allerlei 
voorstellingen kan ontdekken. Zo spoedig men echter een van de onder
delen in beweging brengt, verandert niet alleen dat ene stukje van ligging, 
maar wordt tegelijkertijd het geheel tot verandering gebracht, zodat het 
beeld, dat men er eerst in meende te ontdekken, plotseling is verdwenen 
en vervangen door een gans andere figuur. 

Op de internationale verhoudingen overgebracht betekent dit, dat men 
nooit wijziging kan brengen in een der betrekkingen tussen twee staten, 
zonder dat men tegelijkertijd de relaties tussen andere verandert. 

Dit heeft men te bedenken, als men de gevolgen van de overeenkomsten 
van Londen en Parijs ten aanzien van de verbondenheid van enkele 
staten in West-Europa wil overzien. Door de verandering in het westen 
is eensklaps ook de positie van het oosten gewijzigd. Rusland en zijn 
satellietstaten moesten door de verandering van de westerse betrekkingen ' 
ook in beroering komen. Hun onderlinge relaties zijn veranderd, maar ook 
hun betrekkingen tot het westen. Dit zou niet het geval zijn geweest, 
indien men de tegenwoordige wereld kon verdelen in twee homogene 
kampen, ieder met evenwijdige belangen. Evenwel ziet men aan beide 
zijden grootheden, die onderling niet van dezelfde structuur zijn. 

De betrekkingen tussen Rusland en Frankrijk leveren daarvan een voor~ 
beeld. Tussen beide staten geldt een overeenkomst, die thans tien jaar 
bestaat en welke gesloten werd, toen De GaulIe nog leider was van de 
Franse regering, namelijk in 1944. Men stond toen aan de vooravond van 
wat ieder aanzag als de laatste oorlogswinter. Frankrijk was echter nog 
niet geheel bevrijd. Aan zijn oostgrens stonden de Duitsers nog gevaarlijk 
dicht bij het hart van Frankrijk. Daarom wilde De GaulIe alle delen van 
het Franse volk verenigen onder een drie-partij en-regering, waarin pr()J': 
gressieve rooms-katholieken, socialisten en communisten gelijkelijk zitting 
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~9uqe~: .hebben~ Men had dps oo.k me~ de w~nsen van de co.mmurtisten, te: 
l'f~l«;ne;n bij het o.pstellen van de internatio.nale richtlijnen, 
(> Maar daarnaast diende een verbo.nd ·met Rusland de wezenlijke be
lp,ngen van Frankrijk. 
" Immers steeds heeft Frankrijk tegen een sterke macht in Centraal
~uropa steun gezo.cht bij staten in het o.osten. Dat waren vroeger Zweden, 
Polen en Turkije. Toen deze in macht sterk waren verminderd o.f zelfs 
g~heel verdwenen, greep Frankrijk in 1892 de hand van Rusland. Wel 
was het een bezwaar, dat Frankrijk zeer democratisch werd geregeerd en 
Rusland autocratisch. Maar wat hinderde dat eigenlijk, nu Rusland 
wiegen had en Frankrijk geld bezat en zware wapenen ko.n smeden. Dit 
verbo.nd heeft twintig jaar gego.lden, to.t het de spil werd van de o.nt
wikkeling van de eerste wereldo.o.rlo.g. Dank zij dit verbo.nd ko.n Frankrijk 
met steun van Engeland Duitsland verslaan. Frankrijk sto.nd dus in 1918 
met een hart vol dankbaarheid ten o.pzichte v.àn Engeland, maar tegelijker
tijd ko.n het de hulp van Rusland oo.k niet vergeten. Doch Rusland werd 
nu niet meer keizerlijk, maar co.mmunistisch geregeerd. 

Daarom greep Frankrijk na 1918 naar een andere steun in het oo.sten 
van Euro.pa. Dat werd Polen in combinatie met enkele andere staten. 
Weer ging het tegen het Duitse gevaar. To.en echter in de tweede wereld
oo.rlog Po.len werd weggewist en de andere staten tot satellietstaten werden 
gedegradeerd, werd de gedachte in Frankrijk weer levendig van een ver
bond met Rusland. De dreiging van een twee-fro.nten-o.orlo.g moest blijven 
gelden als schrikbeeld vo.or een herrezen Duitsland. Daaro.m heeft Frank':' 
rijk ~it verbo.nd altijd aangeho.uden. Het diende namelijk een wezenlijk 
belang va,ri Frankrijk.' . 

Een zwak punt was daarbij echter, dat er een groeiende tegenstelling 
o.ntstond tussen Rusland en het westen. Dit no.o.pte to.t een nauwe aan-, 
sluiting van West~Euro.pa. Maar dat werd geen aanleiding vo.o.r Frank
rijk, zijn verbond met Rusland o.p te zeggen. Want deze alliantie bleef 
gelden als een. so.o.l:t herverzekering. Want enerzijdsko.n dit verbo.nd 
een al te aggressief o.ptreden van de nieuwe Duitse bondgeno.o.t beteugelen, 
als deze de hereniging van Duitsland door een o.o.rlog met Rusland wil 
verkrijgen. En anderzijds heeft Frankrijk no.g altijd een steun in het 
oosten, indien Duitsland zich onverhoopt nog eens tegen het westen zou 
keren. Bovendien heeft Frankrijk sinds de dagen van Richelieu en Mazarin 
altijd gestreefd naar een verdeeld Duitsland. Het ijzeren gordijn is dus 
een bescherming van Frankrijk. Door zijn verbond met Rusland kan 
Frankrijk deze toestand beter continueren. 

Maar do.o.r de overeenkomsten van Londen en Parijs is de po.sitie van 
de West-Duitse bondsrepubliek versterkt. Het gevaar van een optreden 
van Duitsland is dus vergroo.t. Het verbond met Rusland krijgt daardoor 
gro.ter betekenis. Vandaar, dat een o.pzegging doo.r Rusland van dit ver
drag voor Frankrijk schade zou betekenen. 

Met Engeland heeft Rusland een gelijksoortig verdrag. Maar dit is 
vo.or de regering te Londen van veel minder betekenis dan voo.r Frank
rijk, omdat hier de positie van Duitsland in mindere mate meespreekt. 

Nu heeft Rusland gepoogd de Oost-Duitse volksrepubliek te bewapenen 
als tegenwicht tegen een bewapende West-Duitse bo.ndsrepubliek. Maar 
dit heeft· zulk een reactie bij de oostelijke satellietstaten opgewekt, dat 
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~et niet waarschijnlijk is, dat Rusland dit. plan in volle omvang zal uit
voeren. 

Ondertussen hebben in West-Duitsland verkiezingen plaats gevonden 
voor de volksvertegenwoordiging in verschillende landen. De uitslag ver
schilde van die van verleden jaar. Over het algemeen gingen de christen
democraten sterk in aantal achteruit, terwijl de socialisten sterk in aantal 
stegen. De huidige uitslag geleek veel meer op de laatste verkiezingen in 
de afzonderlijke landen, die van 1950. Gemiddeld was meer dan een 
vierde van het aantal uitgebrachte stemmen op drift geraakt. 

Dat komt natuurlijk, omdat de democratie pas kort in Duitsland is 
gevestigd. Echte inwe.ndig sterke politieke partijen heeft men daar nog 
niet. De partijen hebben wel een program, maar nog geen geestelijk 
klimaat, dat verschilt van dat van andere partijen. 

Daar komt bij, dat de bestaande verdeling van Duitsland door het 
ijzeren gordijn zeer kunstmatig is. Geestelijk hebben de verschillende 
stromingen in het westen verwantschap met die aan de andere zijde van 
de scheidingslijn. De wilsvorming van de leiders in het westen stond dus 
nimmer buiten de invloed van het gebeuren in het oosten. 

Bovendien hebben de partijen geringe basis in de historie. Slechts de 
socialisten zijn duidelijk verwant met de marxistische groepen uit de 
dagen van het keizerrijk en de republiek van Weimar. Zij hebben nog 
een erfelijke afkeer van het militaire apparaat en hebben bezwaar tegen 
de wederopstanding van een Duits leger, omdat zij daarvan de terugkeer 
verwachten van de machthebbers, die indertijd anti-democratische machten 
aan het bewind hebben geholpen. 

De socialisten weten zeer goed, dat in het rode kamp van Oost
Duitsland nog tal van aanhangers van het oude marxisme worden ge
vonden, die thans noodgedwongen onder communistische vlag optreden. 
Zij willen deze niet van zich vervreemden en zij willen dus zo min moge
lijk samenwerking met kapitalistische staten in het westen. 

En zo heeft men in het westen ook onder de socialisten tal van lieden 
met communistische sympathieën. Vandaar dat er in West-Duitsland 
geen socialistische partij is met een scherp geformuleerd beginsel, waar
door zij afgescheiden is van de niet-socialisten. 

Met de christen democraten ligt het nog moeilijker. Daar toch heeft 
men een geheel nieuwe vorm van samenwerking in het leven geroepen, 
namelijk de samenwerking in partijverband van rooms-katholieken en 
protestanten. Dat was een consequentie van het beginsel van het oude 
Centrum, dat ook goeddeels rooms-katholiek was, maar toch ook de 
mogelijkheid kende van toetreding van protestanten. Het bindend element 
heeft men althans gezien in het communistisch gevaar. 

Tie.ntallen jaren hebben de protestanten de toon aangegeven in de 
politiek, maar in West-Duitsland zijn de rooms-katholieken ver in de 
meerderheid. Voor de protestanten is dat niet prettig. Bovendien is er 
politiek geen uniform geestelijk klimaat aanwezig, omdat in de loop van 
meer dan vier eeuwen de beide confessies ver uit elkaar zijn gegroeid. 

Verder bedenke men, dat het grootste gedeelte van de protestanten 
thans achter het ijzeren gordijn woont. Een sterk anti-Russische politiek 
zou thans zeker tot een conflict leiden, waarbij de meeste protestanten 
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aan de verkeerde kant zouden staan. Vandaar, dat tal van protestanten 
bezwaar hebben tegen een te sterke politiek van samenwerking in een 
West-Europese integratie. Met een beginsel heeft dit natuurlijk niets te 
maken: het volgt alleen uit een politieke constellatie. 

Daar komt nog iets bij. Een groot gedeelte van de protestanten was 
eertijds georganiseerd in de conservatieve partij. Deze was niet altijd 
anti-democratisch, maar meestal wel anti-progressief op sociaal gebied. 
Maar de rooms-katholieken in de Christen Democratische Unie zijn even
als hun geestverwanten in België, Frankrijk, Italië en Nederland zeer 
progressief. Ook dit moet aanleiding geven tot spanningen. 

De merkwaardige wijziging in de politieke verhoudingen is thans wel 
te verklaren. Vooral als men er op let, dat het verleden jaar ging over 
de integratie van West-Europa, maar thans over de samenwerking in 
zelfstandig verband. Tal van lieden hebben nu door hun stemmen voor de 
socialisten hun afkeer van de nieuwe politiek willen demonstreren. 

Vooral in de laatste maanden van het vorige jaar is nog iets anders 
zich duidelijk gaan aftekenen. Vrij kort na de oorlog leefde men in de 
overtuiging, dat de internationale verhoudingen zich gingen toespitsen 
op een conflict met twee kernen, Washington en Moskou. Vooral van 
de zijde van de Verenigde Staten werd die gedachte gesuggereerd en niet 
zonder grond. Tegen de aanvalskracht van Moskou wilde Washington 
stellen de georganiseerde kracht van de niet-communistische wereld. Met 
succes heeft men die gedachte weten toe te passen in de strijd in Korea. 
Toen echter later bij de strijd in Korea zich ook andere factoren gingen 
aftekenen, hield Washington toch aan zijn oorspronkelijke visie vast, maar 
het resultaat was toen veel minder groot. Het Koreaanse conflict liet zich 
niet meer vatten in de tegenstelling tussen Washington en Moskou. 

Eenzelfde verschijnsel deed zich in de loop van het vorige jaar voor 
in Indo-China. Ongetwijfeld heeft het wereld-communisme onder leiding 
van Moskou genoten van de droeve resultaten van de strijd der Fransen. 
Maar ook hier spraken toch ook andere factoren mee. Eerst toen men 
de veelzijdigheid van het conflict wilde zien, was het mogelijk een voor
lopige oplossing te verkrijgen. 

Intussen heeft Washington echter wel succes geboekt in zijn pogingen 
in Zuid-Oost-Azië een eenheidsfront, zij het van bescheiden strekking, 
van belanghebbende staten op te bouwen. Zo wist Washington in Europa 
ook de bundeling tegen Moskou te versterken in de nadere uitwerking 
van de N.A.V.O. en door zijn steun aan de accoorden van Londen en 
Parijs, waarbij een nieuwe West-Europese Unie werd geschapen. 

Tegenover dit alles ontwikkelde zich ook de staatkunde van Moskou. 
Het is nog niet helemaal duidelijk, Wat de dood van Stalin voor wijz;i
gingen heeft veroorzaakt. Maar het staat wel vast, dat het communisme 
zich naar de zijde van het westen steeds meer defensief organiseert. Het 
wil zich omringen door neutrale of gesubordineerde' staten. Zo is ook de 
politiek ten opzichte van Duitsland te verklaren, nadat Moskou reeds in 
Scandinavië gedeeltelijk zijn doel had bereikt, I7venals op de, Balkan. Rus
land ziet een neutraal Duitsland niet als een jachtterr~in voor het commu
nisme, maar vooral als een uitschakeling van westerse aggressie en dus 
als een beschermingstniddel. En zo was het voor Rusland ook voordelig; 

---------- ----- -
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dat zich in het midden-oosten tal van landen bevinden, die als neutrale 
zOne willen dienst doen. Alleen Joegoslavië, Griekenland en Turkije, welk 
laatste land ook in de alliantie van mohammedaanse staten van Turkije 
tot Pakistan is betrokken, breken de neutrale gordel van Rusland. 

En nu is dit zo merkwaardig, dat zich naast beide strevingen nog een 
derde openbaart. Die wordt in de eerste plaats geleid door Nehroe, de 
grote staatsman van India. Over zijn denkbeelden aan het einde van de 
tweede wereldoorlog waren wij uitstekend ingelicht door zijn autobiografie 
De ontdekking van India. Nehroe schreef deze in een Britse gevangenis. 
Hij projecteert daarin de geschiedenis van India in zijn eigen leven. 
N ehroe was toen ongemeen geboeid door het socialisme van Moskou. Dat 
was voor hem de waarheid. De Sovjet-Unie, zegt hij ergens, heeft ondanks 
al haar tekortkomingen, de mensheid een grote sprong naar voren ge
bracht. Maar N ehroeheeft door zijn reis naar China onlangs toch heel 
wat geleerd. Hij ziet thans het gevaar van Chinese aggressie, waaraan 
India meer heeft bloot gestaan. 

Daaruit is te verklaren zijn uitnodiging aan Tito, die ook marxist is, 
maar dit marxisme in nationale vormen wil beleven. Na Tito's bezoek is 
er een verklaring gepubliceerd, waarin beide hun ideaal uitspreken van een 
vredesgebied, dat de kansen van een conflict tussen Moskou en Washington 
moet verkleinen. 

N ehroe wordt d~rbij gesteund door allerlei staten in Azië, die zich 
niet willen laten vangen in het schema: Washington tegen Moskou. Zij 
willen de opvatting van Azië tot gelding brengen. Daarom paste de bijeen
komst van de z.g. Colombo-staten, die onlangs te Bogor, het vroegere 
Buitenzorg, is gehouden, in deze Aziatische gedachte. Men wilde daar 
de economische en politieke samenwerking van Pakistan, India, Ceylon, 
Birma en Indonesia. 

Op zichzelf is dat te begrijpen. Maar minder te begrijpen is, dat men 
op voorstel van Indonesië tot samenroeping besloot van practisch alle 
staten van Azië en Afrika. Gemeenschappelijke belangen kunnen hier niet 
de doorslag hebben gegeven, want deze bestaan er niet. Hierin moet 
worden gezien een reactie tegen de vroegere dominerende positie van het 
westen. 

In minder sterke mate tekent zich ook een afzonderlijk streven af in 
hetgeen gebeurt in Argentinië, waar onder leiding van Peron een aanval 
begonnen is tegen de invloed van de georganiseerde rooms-katholieke kerk 
op het openbare leven. Ongetwijfeld hangt dit samen met de afzonderlijke 
gedragingen, die Argentinië steeds volgt in zijn verhouding tot de Pan
~erikaanse unie. 

De betrekkingen tot de moord op de president van Panama, die spoedig 
gevolgd werd door een conflict tussen Nicaragua en Costa Rica, zijn nog 
niet vast te stellen. 

Maar duidelijk is het wel, dat een streven naar de handhaving van orde 
en rust op de wereld veel groter bezwaren gaat ondervinden, dan men 
aanwezig achtte, toen men nog van mening was, dat de verhouding tussen 
~oskou en Washington alle vraagstukken beheerste. 

* 
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VRAAG: 

B. en W. onzer gemeente betogen, dat,. wanneer men er met 'hen van 
overtuigd is, dat militaire tehuizen voor de legers beslist noodzakelijk 
zijn, art. 201, lid 1, der Grondwet, luidende: .i 

, "Al de kosten voor de legers van het Rijk worden uit 's Rijks kas 
voldaan" 

gebiedt, dat de kosten van die tehuizen door het Rijk worden gedragen 
en dat het dus niet op de weg der gemeente ligt, die tehuizen te subsidiëren. 

Wat is uw oordeel? 

ANTWOORD: 

In de Grondwet van 1814 kwam een zinsnede als art. 201, lid 1, 
niet voor. 

In de commissie, die voorstellen tot grondwetswijziging in verband met 
de aanhechting van België had te doen, stelde een der Belgische leden 
voor in het hoofdstuk Van de defensie een bepaling op te nemen, waardoor 
zou worden gewaarborgd, dat de lasten van inkwartiering, waardoor men 
in de, zuidelijke provinciën sinds jaren zwaar werd gedrukt, voortaan 
voor 's Lands rekening zouden zijn. ' 
, In de aanhef van dit artikel plaatste men de algemene uitspraak, wel~e 

nu ..:.:...- met geringe, zuiver technische wijziging - nog de inhoud vail 
art. 201, lid 1, uitmaakt. ' . 

Evenals andere bepalingen in hetzelfde hoofdstuk was die algemene 
uitspraak ontleend aan de kort tevoren tot stand gekomen wetopqe 
Nationale Militie. Art. 80 van deze wet van 27 Februarij 1815, no 19(>, 
S. 19" luidde n.l.: Alle de kosten van tractementen, soldijen,' kleeding, 
vivres enz. door de nationale militie veroorzaakt wordende, zullen uit 
's lands schatkist worden betaald. 

De Souvereirie Vorst hád in het voorjaar van 1814 een commissie bé
noemd om concept-wetten op dé nationale militie en de schutterijen te 
ontwerpen. Binnen enkele maanden waren deze heren gereed. Hun werk 
werd daarop aaI\ d~ Ra;td van State ter beoprdeling voorgeleg~:l.. Die had 
geruime tijd werk; kennelijk vanwege de vele kritiek welke hij had. Het 
nlpport van de Raad werd ter fine van repliek aan de commissie gezonden. 
Nadat deze h;td gereageerd, heeft de Koning a,an de Raad van State 
opgedragen, een ontwerp samen te stellen. Dit is geschied en dit ontwerp 
is aan de Staten-Generaal voorgelegd en door hen aanvaard. " 

,In het commissie-ontwerp voor de wet op de nationale militie nu, luiddè 
art. 26: ' 

'Alle de kosten, als tractementen, soldijen enz., dewelke tot de Land'
militie behoren, zullen, voortaan uit 's Lands kasse worden betaald" niet 
uitzond~ring .van die in het volgende artikel vermeld. 

Als tbelichting op de:z;e bepaling stelde de commissie: 
De ondervinding heeft geleer~, dat het aIlernoodzakelijkst is 01,11 Q,è 

Land Militie eveneens als de Staande Armée uit 's Lands kasse uit te 
rusten en hierdoor weg te nemen den zwaaren last, welke op de Ge
meentens gedrukt heeft. 

Het volgende artikel, waarvan àá:n het slot van art. 26 der concept-
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wetsptakë' is;bepaaldë~V:oorts; dat :dè' "deftayementeri" 'v60t d~ rtJ.î,liti~
commissarissen en :de kosten van ,kleine klëdingstukkëtizoudenwordë'n 
bestreden uit de (plaatselijke en regionale) miHtièkassen, tenzij' di~ daar
voor onvoldoende zouden zijn. Die militiekassen zouden worden gestijfd 
met in verband met de militie te innen boeten e. d~' .. 

De Raad van State gevoelde voor zulke afzonderlijke' kassert niet: veel, 
achtte die altijd kostbaarder en aanleiding te geven tot misbruiken.'Daar
om dienden alle boeten e. d. in 's Lands schatkist te worden gestort etl 
moesten daartegenover alle uitgaven voorde militie uit 's'Lands schatkist 
worden bekostigd. ,. . 

En zo kwam de Raad, toen hij belast werd met het ontwerpen van 
een wet, tot het bovenvermelde art. 80, dat op zijn beurt model stond 
voor het huidige eerste lid van art. 201 GW.l). . 

Het vervolg van het artikel maakte zowel voor als na 1848, toen het 
wijziging onderging, het ten laste van de gemeente brengen van kosten 
van kazernering ongrondwettig. Het Rijk trok zich dàirvan niets aan 
en bleef die kosten tot ongeveer 1860 wel,als vóór 1815, ten laste der 
gemeenten brengen. Deze lieten zich dat aanleunen, omdat zij gaàrne 
garnizoen hadden. En ook na 1860 hebben gemeenten het Rijk faciliteiten 
geboden om garnizoen te krijgen of te behouden. Het Rijk was nietzö 
scrupuleus, daarvan niet te willen profeteren. '.' 

Buys achtte ook deze "vrijwillige" geste der gemeenten ongrondwettig. 
Van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsreéht!', 1953, blz.' 487/8 
zegt hierover het volgende: ' 

"Art. 201 Grw.han,delt over de kosten voor de legers van het rijk 
en zegt, dat zij ,uit 's rijks kas voldaan worden. Is daarmede nu in'strijd, 
dat gemeenten vrijwillig kosten van kazernering op zich ne'men, oindat 
~ij de indirecte voordelen van een garnizoen hoger aanslaan dan die 
kosten? Buys heeft het beweerd, omdat de staat niet zou kunnen beschik
ken over een publiekrechtelijké verplichting,' hem door de Gl'öndwet 
opgelegd (De Grondwet, U,blz. 694), en hij is nog in' lateren tijd bij gei... 
vallen èn op grond van de duidelijke woorden der' bepaJing èn ,omdàt 
het onwenselijk zou zijn, dat bij de keuze van 'garnizoenen' de draagkraèht 
der gemeenten een rolzou spelen (S. Mok,inN.J.B:; 1938, blz. 12 v.,. 
Mij schijnt echter een uitlegging onjuist, die een verplichting tot betaling 
voor het rijk aanvaardt, als het rijk niet zou' behoeven te betalen" 'omdat 
een ander die betaling vrijwillig op zich neemt. De bedoeling der bepaling 
kan, dunkt mij, geen andere zijn dan deze, dat zij het oPleggen van een 
verplichting op dit punt aan provinciën, gemeenten, enz. uitsluit (Aldus 
ook V. H. Rutgers, in N.J.B. 1938, blz. 46). Het tweede en derde lid 
vormen daarop dan in zover een uitzondering, dat de inkwartieringen 
en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en de leverantiën, 
van welken aard' ook, voor de legers of· verdedigingswerken' van het rijk 
gevorderd wèl ten laste van inwoners of geineenten kunnen worden gé~ 
bracht, maar, zelfs in geval van oorlog, oorlogsgevaai of andere buitenge'
wone omstandigheden, niet dan tegen schadeloosstelling en voorts volgens 
algemene regels, bij de wet te stellen." , , , ' 

. : .-j :. , , j ~ 

1) De voorgaande gegevens omtrent de totstandkQmingvan art.! 80 werden. mt;t .toe~ 
stemming van de Algemene Rijksar'éhivaris, ontleend aan ten Algemenen Rijksarchie"e 
te 's-Gravenhage berustende archivalia. .",":11"';', 
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Ook Oud, Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden 
1I, blz. 322/3, gaat op het door Buys aangevoerde in: 

"Omtrent de kosten der krijgsmacht bevat art. 194 eerste lid der Grond
wet nog een speciale bepaling. Zij houdt in, dat "al de kosten voor de 
legers van het Rijk uit 's Rijks kas (worden) voldaan". De strekking der 
bepaling blijkt duidelijk uit haar geschiedenis. Zij werd in 1815 in de 
Grondwet opgenomen naar aanleiding van opmerkingen van enige Belgi
sche leden der Commissie-Van Hogendorp (Colenbrander 1I, blz. 297). 
Dezen beklaagden zich over de schaden, die gemeenten en particulieren 
hadden te lijden van den doormars van troepen. Het lid Gendebien zeide 
volgens de aantekeningen van Van Maanen: "wij lijden bij ons zo zwaar 
door de doormarsch en requisitiën, . en het onderhoud der troupes; -
ik heb verleden jaar meer dan 6000 francs betaald; - de constitutie moest 
bepalen, dat de provinciën of steden wegens dergelijke uitgaven met 
het gouvernement zullen liquideren; - dit is billijk, want 's lands kas 
immers moet de troupes onderhouden". Het voorschrift was dus gericht 
tegen het willekeurig optreden van troepencommandanten, die zonder be
taling van burgers en gemeenten allerlei prestaties eisten. Dit blijkt ook 
duidelijk uit hetgeen op de bepaling van het eerste lid in het tweede 
lid van art. 194 volgt. Daar wordt gesproken over inkwartieringen en 
onderhoud van krijgsvolk, transporten, leverantiën en dergelijke en voor
geschreven, dat die in het algemeen niet dan tegen schadeloosstelling ten 
laste van een of meer inwoners of gemeenten kunnen worden gebracht. 

Intussen ging men aan de bepaling een veel verdere strekking geven. 
Het kwam wel voor, dat gemeenten, om zich een garnizoen te verschaffen, 
zich daarvoor geldelijke opofferingen wilden getroosten. Volgens Buys 
(ll blz. 694) is omstreeks 1860 aan deze practijk een einde gekomen. Deze 
schrijver acht zelfs vrijwillige overeenkomsten tussen Rijk en gemeenten, 
waarbij deze laatsten op zich nemen in een deel der· uitgaven voor het 
leger te voorzien, met de Grondwet onbestaanbaar. Mij komt deze uit
legging onhoudbaar voor. Aldus doet men de bepaling der Grondwet haar 
doel voorbijschieten. Zij wenst de ingezetenen en de gemeenten te be
scherme.n tegen willekeur. Dit is geheel iets anders dan te willen beletten, 
.dat van hun zijde vrijwillig iets gedaan wordt. Bij de opvatting van 
Buys zou de Grondwet ook verbieden, dat ingezetenen, wat nu en dan 
is voorgekomen, geschenken ten behoeve van de krijgsmacht - het 
aanbieden bijvoorbeeld van een vliegtuig -,- doen. Ook zou het al heel 
vreemd zijn, dat de Grondwet, als zij dit had beoogd, het voorschrift heeft 
beperkt tot de kosten der legers. Er zou dan alle reden zijn geweest het 
ook tot die der vloten uit te strekken. Dat dit niet geschiedde, is duidelijk 
het gevolg van de omstandigheid, dat de overlast, die doortrekkende 
troepen veroorzaken, zich bij de vloot uit den aard der zaak niet voordoet." 

Oud stemt dan ook in met de uitlating van minister Van Dijk, toen 
die naar aanleiding van kritiek op het voteren door bedrijven en lagere 
overheden van gelden tot het bekostigen van luchtdoelgeschut ter be~ 
scherming van hun installaties, o. m. stelde, dat "de handeling der be
drijven geheel vrijwillig (is), terwijl deze grondwettelijke bepaling geen 
andere betekenis kan hebben, dan dat aan geen ander publiekrechtelijk 
orgaan kan worden opgelegd mede te dragen in de kosten van ' s lands 
defensie." . 
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Oud voegt er nog eens aan toe: "Geheel de strekking van art. 194 is 
de burgerij te beschermen tegen willekeurige militaire requisitiën.", 

Met het hier gestelde stem ik in. Wel kan men in het voorschrift van 
art. 201, lid 1, het begrip "kosten" niet uitleggen met behulp van art. 80 
der wet van 27 Februarij 1815: het kreeg bij zijn opneming in de Grond~ 
wet ruimer strekking; maar die strekking is inderdaad kennelijk die, welke 
Van der Pot en vooral zeer duidelijk Oud er aan geven. 

B. en W. doen dus reeds uit dien hoofde ten onrechte een beroep op 
art. 201, lid 1. 

Daar komt nog bij, dat, hoezeer "de kosten voor de legers van het 
Rijk" thans heel wat meer omvatten dan die van tractementen, soldijen, 
kleding, vivres, kazernering, inkwartiering, en wat dies' meer zij, en 
met name ook die voor geestelijke verzorging en "wellfare" daaronder 
moeten worden gerekend, toch een verzorging van het geestelijk welzijn 
van de soldaat geheel en al van overheidswege ons geenszins kan toe
lachen. De Nederlandse soldaat wil niet alle uren van de dag soldaat zijn : 
hij blijft altijd min of meer een burger in uniform. Bovendien is ons volk 
nu eenmaal religieus gespleten. Aan die twee feiten beantwoordt het be
staan van aan particulier initiatief ontsproten militaire tehuizen, waarin 
de soldaat de eigen geestelijke sfeer kan vinden en buiten hiërarchiek mili
tair verband. Dit nu is niet alleen een belang van het Rijk, maar even
zeer van de gemeenten, zowel die met garnizoen, als die vanwaar de jeug
dige mannelijke inwoners naar garnizoenen elders trekken. De garnizoens
gemeente heeft er belang bij, dat de soldaat niet de straat slijpt, maar 
een vertrouwd milieu heeft, en de gemeente van herkomst heeft er be
lang bij haar jeugdige inwoners te zijner tijd als fatsoenlijke jongelui 
terug te ontvangen. 

Door hun standpunt omzeilen B. en W. wel de moeilijkheid van het 
subsidie aan humanistische militaire tehuizen. Wat dat betreft moge ik· 
verwijzen naar A. R. S. XXIII, blz. 209 v.v. (Juni 1953). 

G 

* 
BOEKBESPREKING 

I. GADOUREK, The political control of Czechoslovakia. Uit
gave H. E. Stenfert Kroeze N. V., 1953. 285 blz. 

Het werk, waarvan hierboven schrijver en titel zijn vermeld, is het 
Leidse proefschrift van een Tsjechische immigrant, en verscheen als no 1 
van, een serie "Publicaties van het Sociologisch Instituut der Rijks Uni
versiteit te Leiden", onder redactie van Prof. Dr F. van Heek. 

De ondertitel van dit boek luidt - wij zullen de aanhalingen verder 
in het Nederlands weergeven -: Een studie over de maatschappelijke 
beheersing van een Sowjet-satellietstaat. Maatschappelijke beheersing is 
een sociologisch begrip, waaronder de auteur verstaat een geheel van 
culturele patronen, sociale symbolen, 'collectieve geestelijke waarden, 
ideeën en idealen, benevens de handelingen en processen, die daarmede 
direct verband houden, waardoor een maatschappij, elke bijzondere ,groep, 



élk daarvan deel uitmakend individueel lid innerlijke spanningen én ron
flieten 'overwint door tijdelijke evenwichten, tln stappen neemt voor 'nieuwe 
creatieve inspanningen; . 

Deze definitie voert de lezèr inde finesses van de wetenschap der 
sociologie. Aangezien wij daarin niet geschoold zijn, is het: voor ons 
'moeilijk er iets verstandigs over te zeggen. In de inleiding van Prof. 
Van Heek lezen wij, dat het begrip maatschappelijke beheersing in Neder
land nog weinig gehanteerd is. Dat maakt ook de leek nieuwsgierig: Maar 
wanneer hij het boek uit heeft, is de waarde van het begrip hem niet 
duidelijk geworden. Hij kan slechts concluderen, dat hij de technisch
sociologische waarde van deze studie niet vermag te beoordelen. En aan 
dat onvermogen moet hij zijn indruk toeschrijven, dat er, als in zo menige 
wetenschap, nog al wat moeilijk woordenspel wordt bedreven.' Daarover 
later nog iets. 

Maar het boek heeft ook een sociografische kant, die toegankelijker 
is en naar onze smaak het werk zijn meer algemene waarde geeft; Wij 
bedoelen het uit acht hoofdstukken bestaande eerste deel, dat de titel 
"Beschrijving" draagt en achtereenvolgens handelt over de communis
tische partij, het staatsbestuur, de economie, de opvoeding, de religie, 
de wetenschap en de kunsten, de ontspanning en de moraal. Over deze 
onderwerpen ("gebieden van de' sociologische ruimte") verstrekt deschrij
ver een schat van gegevens, die hij ontleent aan zijn rijke kennis van 
de communistische bronnen in Ts j echoslowakije zowel als aan de· illegale 
rapporten, waarvan hij inzage had als medewerker van het Czechoslovak 
Foreign Institute in Exile. ' 

Wij halen het een en ander aan, dat ons trof. Daar is in de eerste 
plaats de intensieve en volkomen Russische - immers byzantijnse en 
ietwat nàïevè - bearbeiding van de partijleden, ·dre op vraag 14 van een 
soort catechiSmus moeten antwoorden: "Kameraad Gottwald, die uiterst 
menselijk, eenvoudig, vriendelijk' en beschèiden is, is' een levende' be'
fjchaming van hetgeen iedere communist in Tsjechoslowakije dient te zijn, 
teneinde door zijn daden en persoonHjke eigenschappen mensen te winnen 
voor het socialisme." Dat een dergelijke methode gevolgd wordt in een 
westers georiënteerd land, dat de democratie gekend heeft, is op zich 
zelf al opmerkelijk. Evenverr:assend is. de mededeling, dat de Tsjecho
slowaakse communistische partij een' der 'grootste ter wereld is: een op 
de vijf volwasseninwoners js .pll,rtij-lid. Bij de laatste verkiezingen, die 
ondanks de heersende omstandigheden nog vrij genoemd konden worden 
(Mei 1946), verenigde de communistische partij 37,94 % der stemmen 
op zièh: ... . " 

Velen sloten' zich 'argeloos aan. Dr Gadourek geeft de volgende be
langwekkende schets: "Menig lid was er ten tijde van zijn toelating tot 
de partij nog van overtuigd, dat Benes en Masaryk grote mannen waren, 
die het land bevrijd hadden van de Duitsers; gewoonlijk was hij lid van 
de Katholieke Kerk, de priester had zijn 'huwelijk ingezegend en zijn 
kinderen gedoopt; hij had een eigen werkplaatsje of hij bezat een 
boerderij. . 

Hij placht te denken, dat hij met uitzondering van de 48 uur~ die 
hij aan zijn werk te besteden had meester' van zijn eigen tijd was: hij 
veronderstelde,: dat hij altijd mocht zeggen: :,en:denken wat· :hij wildi!'; 
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en hij was er nog steeds van overtuigd, da"t dit alles verenigbaar was met 
het lidmaatschap van de Partij,. aangezien de Partij zelf deze opvattingen 
<>nder de brede massa's van: het publiek had gepropageerd. Voor hij een 
paar maanden' lId was had hij een diepe verandering ondergaan. 'Hij 
ondervond, dat zijn privé-leven in een grote mate werd verzwolgen door 
het nooit vetzadigde partij-monster, dat steeds meer plichten van zijn 
leden eiste. Hij hoorde de namen Benes en Masaryk niet anders ver
melden dan met een sarcastische glimlach. Ondanks de leuzen, die hij 
in de communistische bladen placht te lezen, voor hij zich aansloot, en 
die zeiden, dat de Partij de meest patriottische partij was, welke niet 
alleen de overwinning behaalde op Nazi-Duitsland, maar tevens de uit
tocht der Duitse minderheden bewerkstelligde, werd hem nu gevraagd 
te onderscheiden tussen de loyale Duitsers van Oost-Duitsland, die vrien
delijk en vredelievend waren, en de overigen. Hij moest het gehele ver
leden vergeten en voor alles moest hij elk overblijfsel van een patriot
tische of nationalistische houding uitroeien. En de zelfde verandering 
betrof ook zijn andere meningen of persoonlijke trekken: ondanks alle 
vroegere verzekeringen van de partij, dat de communisten voor gods
dienstvrijheid zijn, begint op zekere dag de actie tegen de Katholieke 
Kerk; ondanks de verzekeringen, dat de kooplieden en kleine boeren hun 
kleine onderneming altijd zullen mogen voortzetten, leest hij op zekere 
dag in een Partij-krant de toespraak van een der leidende persoonlijk
heden in de Partij, waarin voortzetting van de klassenstrijd wordt aan
gekondigd ; de eigendommen van duizenden handelslieden worden verbeurd 
verklaard, velen van hen worden naar kampen voor dwangarbeid gezon
den; het "tijdperk van een nieuwe agrarische politiek" breekt aan en 
duizenden kleine boeren worden gedwongen zich aan te sluiten bij de 
grote collectieve boerderijen of naar de industrie te gaan. 

Aan al die veranderingen moet hij zich zo snel mogelijk aanpassen. 
In de onzekerheid omtrent hetgeen de toekomst brengen zal begint hij 
zich blindelings aan de Partij-organisatie vast te klampen. Hij merkt heel 
gauw, dat wanneer zijn houding n:iet strookt met die van de leiding, zijn 
promotie in kantoor of fabriek stagneert ; hij krijgt geen enkele belang
rijke functie in zijn vak- of partij-organisatie: hij voelt dat men hem 
bewust passeert; misschien wordt hij zelfs als verdacht beschouwd." 

Duidelijk ziet men hier, hoe een communistische partij een gewone 
burger vangt. DrGadourek wijdt in het algemeen meer aandacht aan de 
\vijze, waarop de maatschappelijke beheersing in Tsjechoslowakije wordt 
uitgeoefend, dan aan de wijze, waarop zij is gevestigd. Soms gevoelt men 
dat als een gebrek. De wijze, waarop de Tsjechoslowaakse communistische 
partij en de staat op het ogenblik georganiseerd zijn en het gehele leven 
totalitair trachten te doordringen, is op zich zelf natuurlijk zeer belang
rijk, doch biedt na alles wat er bekend is over de Sowjet-Unie weinig 
verrassends. Dat de gehele organisatie der maatschappij een gedetailleerde 
nabootsing is van de Russische, zoals men uit de door Dr Gadourek ver
schafte feiten kan afleiden, (een kras staaltje is wel het kaalscheren van 
diënstplichtige soldaten), wordt trouwens door de schrijver weinig ge.:. 
signaleerd. En juist dat op zich zelf is een zeer belangrijk punt.Belang
rijk èrr voor het analyseren van het patroon der politiekë contröle in 
Tsjechoslowakije èn' voor het schatten van de toekomstmogelijkheden. " 
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Doch dit terzijde. Wij stelden dus vast, dat het "zijn" bij de auteur 
meer nadruk ontvangt dan het "worden", de wijze, w~rop de partij de 
burger in haar greep houdt meer dan die waarop zij hem in haar greep 
kreeg. Nu is het interessante in de "volksdemocratieën" juist: hoe werd 
de macht gevestigd. Typisch is, dat in enige recente Russische hand
boeken over recht en maatschappij-ordening in de "volksdemocratieën" 
dit aspect wèl sterk naar voren gebracht wordt. Ook al omdat de Sowjet
marxist door het verschijnsel van de beschermde revolutie geïntrigeerd 
wordt - daar de revolutie in een land als Tsjechoslowakije anders was 
dan de klassieke in Rusland moet er een hele doctrine voor worden ont
worpen - maar toch evenzeer vanwege het grote practische belang. Zo 
heeft ook de Hongaarse communist Rakosi achteraf het proces van de 
'l.'estiging der politieke controle in Hongarije beschreven, sprekende van 
de Salami-methode (de weerstanden werden geliquideerd, zoals men 
sneetjes van een worst afsnijdt). Uit een tactisch (en waarom dan niet 
uit een sociologisch?) oogpunt is dit het, dat hun zowel als ons het 
meest moet interesseren. Wij denken bijvoorbeeld aan Italië, waar de 
communistische partij meer dan waar ook de listen van de slang ver
bergt onder de onschuld van de duif en bereid zou zijn zelfs de Paus op 
te nemen. 

Wij zouden het werk van Dr Gadourek intussen onrecht doen, indien 
wij door deze uitweiding de indruk wekten, dat zijn materiaal ons hier 
in de steek laat. Verre van dat. Het is slechts een kwestie van accent, van 
gezichtspunt. Reeds citeerden. wij, hoe de gewone burger werd inge
palmd. Goed om te onthouden is ook hetgeen de schrijver memoreert be
treffende de coup van Februari 1948. De nimmer gepubliceerde resultaten 
van een in December 1947 gehouden opinie-onderzoek wezen uit, dat de 
communisten bij de in 1948 uit te schrijven verkiezingen zware verliezen 
zouden lijden. "Zij besloten daarom tot een andere, niet-parlementaire 
methode om de macht te veroveren. Zij vergrootten het aantal felle com
munisten in het politie-corps, terwijl zij tegelijkertijd de niet-communis
tische agenten wegzuiverden. De minister van justitie en sommige andere 
niet-communistische leden van het coalitie-kabinet protesteerden hier
tegen en toen hun protesten onbeantwoord bleven, verlieten zij de coalitie
regering. Dit was het sein voor een niet-grondwettige, gewelddadige actie, 
welke op touw gezet werd onder direct Sowjet-toezicht (Zorin). Onder de 
leuze, dat de burgerlijke partijen de eenheid van het volk verbraken, 
grepen de communistische Arbeidersmilitie en politie de macht in de 
staat, terwijl het leger geconsigne.erd bleef in de kazernes, die niet verlaten 
mochten worden op bevel van de minister van nationale defensie. De ge
bouwen van de Tsjechoslowaakse radiostations werden onmiddellijk be
zet; de kranten van de niet-communistische partijen werden verbeurc;lver .. 
klaard, terwijl de politie alle drukkerijen onder beheer nam. In alle ge
meenten werden de communistische Actie Comité's (een nieuwe versie 
van de "Nationale Comité's") ingesteld, welke de macht en de controle 
overnamen. In de loop van een week was de "revolutie van het prole
tariaat" in de Sowjet-betekenis van dat woord voltooid." Zo vangt dus 
een communistische partij de staatslieden. 

Intussen bleven ook na de Februari-coup sommige oude partijen, even· 
als b.v. in Oost-Duitsland, formeel nog voortbestaan. De auteur vertelt 
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op welke wijze. Bij een partij als de Katholieke Volkspartij werd een 
actie-comité opgericht, dat, gelijk gebruikelijk, door communisten werd 
beheerst. Communisten namen de leidende functies in de partij over, be
heersten haar· pers en gaven de leden dezelfde cursussen in het marxis
tisch-leninisme als gegeven worden in de communistische partij. Later 
kregen zulke partijen nota bene ook nog opdracht, hun ledental te ver
groten! 

De gelijkschakeling van het staatsleven voltrok zich in alle sectoren. 
Presidenten van gerechtshoven kregen instructie het ministerie van justitie 
te raadplegen alvorens vonnissen te vellen. Processen dienden een "over
weldigend opvoedend effect" te hebben. De man-in-de-straat zeide: "Ieder 
moet gestraft worden, in het bijzonder zij, die iets verkeerds gedaan heb
ben" ... Toen medio 1949 duizenden middenstanders werden gearresteerd, 
werden hun na enige weken "vonnissen" uitgereikt als deze: "U maakte 
de pogingen van de arbeidersklasse tot wederopbouw belachelijk, u spotte 
met het vijfjarenplan, u handelde als een ontbindend element bij de op
bouw van het socialisme." Volgens Dr Gadourek is het mogelijk, dat de 
kampen voor dwangarbeid honderdduizenden mensen herbergen. 

Tsjechoslowaakse paartjes, die willen trouwen, kunnen van de staat 
een voorschot krijgen, om zich in te richten. Na de geboorte van het 
eerste kind wordt het voorschot renteloos, na het tweede kind wordt een 
gedeelte van de lening vrijgescholden, na het zesde kind is niets meer 
verschuldigd. De officiële statistiek zegt, dat de bevolking in het jaar 1949 
toenam met 11,8 pro mille (in het jaar 1937 met 3,7 pro mille). 

Hoe oordeelt de schrijver over de meest vooraanstaande figuur van 
het protestantisme in Tsjechoslowakije, Dr Hromadka? "Zijn steun aan 
de communistische zaak schijnt geheel spontaan te zijn; hoewel men zeer 
voorzichtig moet zijn met het waarderen van de individuele invloed van 
een enkele persoon op de houding van een grotere groep, mag men aan
nemen, dat de tegenwoordige deken van de theologische Hus-faculteit, 
die de tweede wereldoorlog in de V.S. doorbracht en ook de Sowjet-Unie 
kent door zijn eigen bezoek aan Rusland na de oorlog, het verzet van zijn 
kerk tegen het communisme op een doeltreffende manier hielp breken." 
Verder schrijft Dr Gadourek: "Wie de maatschappelijke beheersing be
studeert zal opmerken, dat de regering in het geval der protestantse kerken 
behalve de georganiseerde druk - die gelijkt op die welke gebruikt 
wordt tegen de Rooms-Katholieken - nog speciale "ideologische wapens" 
gebruikt. Een zeer geschikt werktuig in dit opzicht schijnt gevonden te 
zijn in de Barthiaanse theologische leerstellingen, zowel als in het diep 
gewortelde religieuze mysticisme: een geheime hoop op terugkeer naar 
het oorspronkelijke Christelijke Communisme aan de ene kant en op de 
mogelijkheid tot bekering van de Sowjet-Russische burgers tot het Chris
tendom, aan de andere kant. Elke poging, deze aspiraties te verwezen
lijken, werd in de kiem gesmoord." In een noot wordt weergegeven, hoe 
Hromadka en Velkoborsky reageerden op de liquidatie van de YMCA. 
Zij schreven op 25 April 1951: "Het godsdienstige werk, dat de basis 
van onze activiteiten vormde, wordt uitsluitend beperkt tot de kerken. 
Deze veranderingeri maken, dat wij grond onder de voeten verliezen. Op 
de lange duur zouden we moeten vaststellen, dat wij in een vacuum 
werken. Wij beëindigen daarom onze activiteiten, in de overtuiging, dat 
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wij onze taak volbracht hebben." Het raadsel, hoe iemand als Hromadka. 
er niet toe komt het communisme te verwerpen, wordt ook in dit boek 
niet opgelost. 

Ziehier enige losse grepen uit het beschrijvende gedeelte. De 'lezer 
vindt er alle mogelijke cijfers, feiten en gegevens. In een tweede gedeelte, 
getiteld "Conceptualization", worden deze cijfers, feiten en gegevens als 
het ware nieuw gerangschikt, veralgemeend, van diverse gezichtspunten 
uit geanalyseerd, ondergebracht in een bepaalde terminologie. Tweeërlei 
gevaar doet zich bij een dergelijke wetenschappelijke bewerking voor: 
ten eerste, dat men in herhalingen valt, ten tweede, dat men langs allerlei. 
moeilijke wegen komt tot conclusies, die eigenlijk evident zijn. Bijvoor
beeld: "Wij kunnen derhalve onze analyse in dit opzicht besluiten met te 
verwijzen naar de opperste organen van de Communistische Bolsjewis
tische Partij der Sowjet-Unie als het uiteindelijke orgaan van de politieke 
beheersing in Tsjechoslowakije." Of men zegt enormiteiten als deze: 
"Onder de directe beheersing via materiële objecten begrijpen wij mede 
de gevangenissen en kampen, welke de vrijheid van beweging beperken 
van hen, die daarin geplaatst zijn." 

Ook het tweede gedeelte bevat waardevolle opmerkingen en schetsen. 
Maar de totale indruk, die dit gedeelte bij de niet in de fijnheden der 
sociologie bekwaamde lezer achterlaat, is deze, dat het tamelijk veel woord
formalisme bevat. Het wetenschappelijke nut van heel wat gejongleer 
springt niet in het oog. Nogmaals: dit is slechts een lekenoordeel. Wij 
willen hierop dan ook n'iet verder ingaan. Bepalen wij ons tenslotte tot 
de door Dr Gadourek getrokken conclusies. 

De Communistische Partij, zo zegt hij, organiseert het gehele maat
schappelijke universum op dusdanige wijze, dat er een hierarchie van ge
bieden ontstaat, waarin politiek en economie duidelijk de boventoon 
voeren. In deze totalitaire structuur zijn de samenstellende sectoren der 
maatschappij beroofd van autonomie. Een hierarchie is ook te zien in de 
grote groep der bevolking, onder welke voorrechten en maatschappelijke 
eer verdeeld worden overeenkomstig het politieke nut en de economische 
waarde der betrokken personen en klassen. De gehele culturele en sociale 
pyramide wordt bijeengehouden door het proces der maatschappelijke be
heersing, die van een bewuste, formele aard is, centraal ontworpen door 
de Communistische Partij. Tot de belangrijkste middelen, die bij dit pro
ces gebruikt worden, behoren: het doelbewust zijn toevlucht nemen tot 
het gebruik van geweld, economische druk, culturele isolering, het be
heersen van de communicatie-kanalen en het hanteren van de vormen 
der maatschappelijke organisatie, met name de "face-to-face groups", 
waarin de communisten met behulp van duizenden "discussies" de mensen 
de indruk pogen te geven, dat zij actief deelnemen aan de besluitvorming. 
Doordat echter de mensen hun noden niet op een spontane wijze kunnen 
bespreken, blijven zij in hoge mate onbevredigd en gefrustreerd. De 
spanningen worden ten dele afgeleid op zondebokken en op leden van 
niet-conformistische groepen, zoeken anderdeels een uitweg in verzet tegen 
het regiem. 

Een vraag, die ieder interesseert, te weten, hoe de houding van de 
grote massa der bevolking onder het communisme is, moet helaas onbe
antwoord blijven. De schrijver erkent in zijn conclusie, dat daarover 
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"weinig;,. bekend is'!. Het. siert 'hem, dat hij .zich door de grote kennis, 
w.aarover .• hij beschikt, niet laat verleiden" tbtspeeulaties op dit gebied. 
Te. meer bevreemdt dan de slotzin van het boek, die luidt: "Tsjechoslo
wakije kan weer in staat worden gesteld actief aan de wereldzaken deel 
te nemen, zelfs zonder oorlog, indien de mensen der sociale wetenschappen 
en de staatslieden in de Westerse landen beseffen, dat de non-èonfor
mistische groepen onder het 'communisme streven naar vrijheid, en in
dien de mensen in het Westen hun wetenschap, verstand, democratische 
leidersvaardigheid zowel als hun goede wil concentreren, om ze bij te 
staan in hun ongelijke strijd." Deze stelling zweeft naar onze mening 
in de lucht, ja eerlijk gezegd begrijpen wij er niets van. Het is jammer, 
dat de schrijver niet ingaat op hetgeen hij met dat "besef" en die "bij
stand" bedoelt. Blijkens een noot denkt hij vooral aan de psychologische 
oorlogvoering. Dit is inderdaad uiterst belangrijk, doch kan zij zo be
slissend zijn als de schrijver mogelijk acht? Dat zou nieuw zijn. Het 
komt ons voor, dat er, buiten oorlog, inderdaad andere factoren zijn, die 
de Sowjet-sfeer tot ontbinding zouden kunnen brengen. Maar dat zijn de 
dieper werkende historische krachten, die de mens niet kan hanteren (wie 
heeft Tito tot zijn afval gebracht ?). Degeneratie van de heersende groep, 
de veerkracht van de menselijke geest, de blijkende onbestaanbaarheid 
van het aardse paradijs, de werking van nationale motieven kunnen fac
toren in zulk een ontbindingsproces zijn. Het is denkbaar, dat men van 
buitenaf het proces enigszins kan bevorderen, maar indien zich zulk een 
onfwikkeling voordoet is het in wezen een natuurlijk, een noodzakelijk 
en onwillekeurig proces. De enige kunstmatige methode is oorlog. Dat 
beseffen de menSen achter het Ijzeren Gordijn wellicht nog het best. 
Iemand, die er kort geleden was, vertelde ons, dat men daar bijna teleur
gesteld is, als men verneemt dat de berichten in de communistische bladen 
over de ;,imperialistische oorlogsvoorbereiding" volstrekt gelogen zijn. De 
AmeHkaanse minister Dulles sprak aanvankelijk ook vaak van het "terug
rollen" der Sowjet-macht met vreedzame middelen, maar wij hebben 
daar nog niet veel van gezien. Wij vrezen, dat de sympathie en de weten
sthappelijke bijstand, waarop Dr Gadourek doelt, Tsjechoslowakije weinig 
zullen' baten, hoezeer ze er ook moeten wezen. Het grote vertrouwen in 
deze vreedzame middelen vloeit waarschijnlijk voort uit de neiging, te 
vluchten voor de kern van het probleem: het vraagstuk van de bevrij
dingsoorlog. Wij geloven, dat men zich, in het tijdperk van de waterstof
bom, met alle kracht tegen het denkbeeld van een bevrijdingsoorlog moet 
verzetten. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de con
clusies van een wetenschappelijke analyse en het komt ons voor, dat deze 
bij Dr Gadourek op het laatste moment doorkruist worden door bepaalde 
illusies. 

Ook deze uitweidingen zouden ten onrechte de indruk kunnen wekken, 
dat wij voor het boek geen grote waardering hebben. Samenvattend her
halen wij, dat deze waardering berust op het knap verzamelde en betrouw
Lare feitenmateriaal, dat op een duidelijke wijze gepresenteerd wordt en 
van het leven in een "volksdemocratie" een beeld geeft, zoals wij er nog 
geen zagen. 

Dr G. KUYPERS 
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B. BUODINGH, Grote Jan en kleine Jan. rekeningen van 
Anny Rot en illustraties van het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Uitgeverij Van Keulen, Den 
Haag. Prijs f 2.20. 

De oorlog met al zijn verschrikkingen en ellende ligt al bijna tweemaal 
zolang achter ons als hij geduurd heeft. De indrukken vervagen langzamer
hand, het leven van elke dag heeft weer volledig beslag op ons gelegd. 

Het bovenvermelde boekje plaatst ons echter opnieuw midden in die 
periode van spanning en druk, toen ons leven elk ogenblik in gevaar was 
en er zulke grote dingen op het spel stonden. Grote Jan en kleine Jan is 
het levendig geschreven verhaal van een jongen van 10 jaar, wiens vader 
door de Duitsers wordt weggehaald, maar die gelukkig na de bevrijding 
weer thuis komt. Kleine Jan neemt moedig de verzorging van de boerderij 
op zich. Hij is zijn moeder tot steun en troost en hij weet hoe hij de 
hongerigen moet voeden. Het boekje is bestemd voor kinderen. Het geeft 
waarheidsgetrouw de situatie gedurende de bezettingsjaren weer en juist 
daardoor is het vaak aangrijpend in zijn eenvoud. Stijl en verhaaltrant 
zullen de kinderen zeker toespreken. 

Dit kinderboekje is een christelijk getuigenis. 
Boer Jan heeft zwaar geleden. God heeft de gebeden om zijn veilige 

thuiskomst gehoord. Anderen zijn gevallen, omgekomen - hij mocht 
terugkeren naar de zijnen. Waarom? Alleen God weet het. Vergeten, 
wat hij heeft gezien en ondervonden, dat kan de boer nooit. Vergeven, dat 
heeft God hem geleerd. 

Jammer, dat het boekje eindigt met een gedichtje, dat slechts spreekt 
van een fiere plichtsvervulling; die prat gaat op eigen prestaties. Dat ont
siert het slot en was als toevoeging overbodig geweest. 

Het probleem, dat dit boekje, evenals andere oorlogsherinneringen, op
roept is juist gelegen in dat "niet vergeten" en "wel vergeven". Onge
twijfeld is het goed en noodzakelijk, bij de opgroeiende jeugd, voor wie 
ook de tweede oorlog al weer niet-beleefde geschiedenis is, de herinnering 
aan wat er is gestreden en geleden levendig te houden. Maar daarmee 
is onverbrekelijk verbonden de gedachte, die ook in dit boekje telkens 
tot uiting komt: de Duitsers zijn onze vijanden. 

Wij leven nu bijna 10 jaar later. De Duitsers zijn onze vrienden, moeten 
dit althans worden, indien wij waarlijk vergeven hebben. 

Hoe kunnen wij onze kinderen een boekje als Grote Jan en kleine Jan 
in handen geven zonder het gevaar te lopen, dat zij "die gemene Duitsers" 
(ik vermijd opzettelijk een ander woord, dat onder ons helaas ook nog 
maar al te veel gebruikt wordt) gaan haten. En toch moeten zij weten! 

Ik durf Grote Jan en kleine Jan tenslotte wel aan te bevelen, omdat 
het bij de vermelding der rauwe feiten nooit opzettelijk haatgevoelens 
opwekt of aanwakkert. Maar toch! Christenouders zouden dit boekje 
nooit zonder meer in handen hunner kinderen mogen geven. Laten zij 
het eerst zelf lezen en er daarmee met hun jongens en meisjes ernstig 
over praten. Het leent zich uitstekend voor een diepgaand gesprek over 
de eisen van het Heilig Evangelie. Ook voor Jeugdclubs is het uitnemend 
geschikt. Op deze wijze kan het een zegenrijke invloed hebben. 

G. H. J. v. d. M. (Tante Lien). 

, ------
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Het jaar 1954 heeft zich, voor wat het geestesleven van Nederland 
betreft, voorzover het in de publieke en politieke zone om belangstelling 
vroeg en er zich in uitdrukte, vooral gekenmerkt door een hernieuwde 
aandacht voor het vraagstuk van de eigen geestelijke signatuur van het 
Nederlandse staatsleven, en door een hernieuwde strijd, in geschrifte en 
in de Staten-Generaal, om de geestelijke grondslag van de Nederlandse 
staat. 

Allereerst en allermeest wekte het Pinkster-mandement van het N eder
landse rooms-katholieke episcopaat De katholiek in het openbare leven 
van deze tijd bij voorstanders, sympathisanten en tegenstanders de aan
dacht voor dat belangwekkende vraagstuk. Het daarin niet afwezige pers
pectief van een katholisering van het Nederlandse staatsleven bracht de 
geesten in beroering, en gaf ook in antirevolutionaire kring aanleiding, 
zich de vraag te stellen, of de zgn. driezuilen-theorie, volgens welke 
het gebouw van ons Nederlandse staatsleven rust op de zuilen van refor
matorisch christendom, rooms-katholicisme en humanisme, wel recht deed 
aan de dynamiek van ons volksleven en of zij de eigenlijke standen van 
zaken niet aan ons oog onttrok. Betekent de samenleving van degenen, 
die in hun diepste overtuigingen op beslissende punten diametraal tegen 
over elkander staan, niet te allen tijde, dat zij slechts mogelijk is in een 
labiel evenwicht, dat telkens weer dreigt verstoord te worden? In een 
compromis, dat zich telkens weer verlegt, en dat telkens ook weer om 
verlegging vraagt? Immers, zowel het reformatorisch christendom als het 
rooms-katholicisme en het humanisme achten zich, naar eigen diepste 
overtuiging, gedrongen, als zodanig en naar eigen aard richting en leiding 
te geven aan heel het Nederlandse publieke leven. De 'rooms-katholiek 
kan als rooms-katholiek niet aflaten van te streven naar een katholisering 
van het Nederlandse publieke leven, de humanist kan evenmin vrede 
vinden bij een stand van zaken, die niet strookt met het humanistisch 
levensideaal en die zich niet geheel en al voegt naar een wezenlijk huma
nistische leiding, terwijl het reformatorisch christendom, voorzover het 
niet innerlijk verzwakte door niet-reformatorische invloeden, zich naar 
innerlijke overtuiging wel moest verzetten tegen een overwegend rooms
katholieke of humanistische signatuur van het Nederlandse staatsleven, 
en strijdt voor het behoud en de doorwerking van de reformatorische 
beginselen in dat Nederlandse staatsleven. GE'en van deze drie richtingen 
A. s. xxv 5 
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is genegen, eigen overlijdensacte te tekenen of aan een bevriezingsproces 
van eigen stuwende levenskracht medewerking te verlenen. Zij worden 
in de grond der zaak niet ernstig genomen, wanneer hun strijdprinciep 
en hun ideaal niet als zodanig erkenning vinden. Bij alle drie is, zodra 
zij zich op het politiek-staatkundige front bewegen, de signatuur van de 
Nederlandse samenleving en van het Nederlandse staatsleven de inzet van 
hun strijd. Geen van de drie laat zich in het ghetto, waarin de zuilen
theorie hen wil terugdringen, opsluiten. 

Dit vraagstuk werd intussen niet enkel door het bisschoppelijk mande
ment weer voorwerp van publieke discussie en pennestrijd. Maar niet 
minder kwam het in het middelpunt der publieke belangstelling door het 
optreden van het Humanistisch Verbond en daaraan na-staande organi
saties en verenigingen. Het Humanistisch Verbond, opgericht 17 Februari 
1946, "streeft er naar" - zo luidt in de Beginselverklaring van dit verbond 
de omschrijving van zijn doelstelling - "een organisatie op te bouwen, 
die in staat is in geestelijk en cultureel, paedagogisch en sociaal opzicht 
leiding te geven, inzonderheid aan het buitenkerkelijk deel van het Neder
landse volk". In de toelichting op de Statuten wordt hieraan toegevoegd: 
"in principe natuurlijk aan het gehele Nederlandse volk". Dus ook aan 
rooms-katholiek en protestants-reformatorisch Nederland. Er is een voor
lopig, maar er is niet minder een uiteindelijk streefdoel. Dit uiteindelijk 
streefdoel is eerst bereikt, wanneer heel het Nederlandse volk zich onder 
de leiding van dit verbond en zijn humanisme heeft gesteld. 

Geen wonder, dat er, gezien bovendien de aandacht, die het voor zich 
opeiste in het Nederlandse parlement en de strijd, die in de beide Kamers 

,der Staten-Generaal rondom de verlangens van dit verbond jegens de 
overheid ontbrandde, aanleiding is geweest voor het bestuur van het aan 
de Katholieke Volks Partij na-staande Centrum voor Staatkundige V or
ming, een commissie in te stellen met de opdracht, een met redenen om
kleed antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Welke houding dient de burgerlijke overheid aan te nemen ten op
zichte van het Humanistisch Verbond en daarmee verbonden organisaties? 

2. Mag met name de burgerlijke overheid - en zo ja, in hoeverre -
verzorging van soldaten, DUW -arbeiders en gevangenen door genoemde 
organisaties 

a. mogelijk maken, 
b. op enigerlei wijze bevorderen? 

Deze commissie, welke stond onder voorzitterschap van Prof. Van 
Melsen, heeft op 16 Februari 1954 haar rapport aan het bestuur aange
boden. Dit rapport werd daarna gepubliceerd onder de titel: Overheid en 
(verzorging vanwege het) Humanistisch Verbond. 

Inmiddels verscheen in het najaar van 1954 een antwoord, vastgesteld 
door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, onder de titel: 
Het Humanistisèh Verbond an'twoordt. 

Aangezien de materie, in beide publicaties aan de orde gesteld, heel het 
Nederlandse volk, en derhalve stellig niet uitsluitend het humanistische 
en het rooms-katholieke volksdeel aangaat, maar ook mede onze zaak hier 
in geding is, en bovendien het hoofdbestuur van het Humanistisch Ver
bond dit antwoord publiceerde ten einde het principiële gesprek mede op 
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gang te houden, komt het ons niet meer dan behoorlijk voor, dat ook wij 
ons niet afzijdig houden, maar ons in het gesprek mengen. 

Wat beweegt het Humanistisch Verbond? 
Reeds schreven wij over de doelstelling van het Humanistisch Ver

bond 1). Deze doelstelling is echter niet los te maken van wat door het 
H.V. als uitgangspunt en motief voor zijn werkzaamheden is gekozen. 
De grondgedachte is niet, zo schrijft het hoofdbestuur in de genoemde 
antwoord-brochure, wat het rapport van de commissie Van Melsen stelde, 
dat leven bevorderen goed is en leven schaden kwaad. Dit is slechts een 
mogelijke uitwerking van die grondgedachte, naast andere. Maar de grond
gedachte is "de opvatting dat de mens drager is van een niet aan per
soonlijke willekeur onderworpen normgevoel of waardebesef. M. a. w. de 
mens wordt een zedelijk beginsel toegekend, dat aan alle feitelijke zedelijke 
oordelen voorafgaat, ja zelfs werkt voordat de mens bewust tot enige 
zedelijke formulering gekomen is, en hem dwingt tot een zedelijke stelling
name, die in zijn intuitieve klaarblijkelijkheid de grondslag vormt van 
alle ethiek." (blz. 13). 

Deze beginselverklaring toont ons duidelijk, dat het H.V. uitgaat van 
een zeer bepaald mensbeeld. "De" mens, d. i. ieder mens, d. i. het typisch 
menselijke van ieder mens, het. essentiële van de mens, waardoor hij. 
zich als mens onderscheidt en bij ontstentenis waarvan het eigenlijk mens
zijn des mensen geschonden, zo niet verdwenen is, wordt gekenmerkt door 
zijn normgevoel of waardebesef. Zonder functionnering van dit normgevoel 
is de mens a. h. w. aan zichzelf ontvallen. Niet, dat ieder mens zich klaar 
bewust behoeft te zijn van zulk een normgevoel of waardebesef. Het H.V. 
wil juist mede daarom "leiding" geven aan buitenkerkelijken en aan heel 
het Nederlandse volk, opdat de Nederlandse mens zich meer en meer van 
dit zijn diep in hem schuilend normgevoel bewust zou worden. Zijn 
"menswording" is zijn bewustwording van dit normbesef. 

Dit gevoel, onder een norm te staan, en geroepen te zijn, te staan en 
te strijden voor bepaalde waarden, zoals vrijheid, sociale gerechtigheid, 
orde en verdraagzaamheid, bevestigt, naar het inzicht van het hoofdbe
stuur van het H.V., zichzelf in die zin, dat het intuïtief klaarblijkelijk is. 
Met deze verklaring ontslaat het H.V. zich van de plicht, te bewijzen, dat 
ieder mens als mens door zulk een normgevoel gekenmerkt wordt. Dit 
heet immers klaarblijkelijk! Het volgt bovendien, naar wordt gesteld, 
niet uit feiten, die geconstateerd kunnen worden, maar het gaat aan 
alle feitelijke zedelijke oordelen vooraf en het werkt reeds voordat de 
mens bewust tot enige zedelijke formulering is gekomen. Het is apriori -
aan alle ervaring voorafgaande - gegeven met het mens-zijn, en a priori 
evident. Deze stellingneming, kenmerkend voor alle rationalisme, wordt 
juist daarom in onze moderne tijd hevig aangevochten door al die denk
richtingen, die wars zijn van het ouderwetse rationalisme. En heus niet 
alleen van christelijk-gelovige zijde. Het is dan ook een open vraag, of 
er zo iets bestaat als een intuïtie, die, voorafgaande ook aan bewustwor
ding, toch met klaarblijkelijkheid doet zien, dat boven alle twijfel een 
bepaald gevoel of besef bestaat. Hoe weet het H.V. - even aanvaard, dat 

1) Verder af te korten tot H. V. 
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bij bepaalde mensen zulk een intuïtie bestaat en werkt -, dat deze 
intuïtie iets in het licht stelt - in dit geval het normgevoel -, dat, als 
gevoel, kenmerkend behoort te wezen voor het ware mens-zijn en de 
grondslag behoort te zijn voor alle leer omtrent ons menselijk levensge
drag? Is dit iets anders dan een wijsgerig dogma, ja, dan een religieus 
dogma? Waarin verschilt deze verklaring van een religieuze geloofs
belijdenis? Sinds wanneer heeft een gevoel, een besef, het recht zichzelf 
ook op te werpen als sjibboleth voor het ware mens-zijn? Waarom kan 
dit geen bedriegelijk gevoel zijn? En waarom kan de intuïtie, die bij 
alle mensen dit gevoel heet te openbaren (ook zonder bewustwording 
ervan I), niet falen? Welk recht heeft het H.V., deze situatie voor onfeil
baar, althans voor de vaste grond der kennis te verklaren? En, wanneer 
iets wordt voorgesteld en aangekondigd als onfeilbare kennisbron, voor
afgaande aan alle feitelijke oordelen, wordt het dan aangeduid op een wijze 
niet juist, welke alleen op haar plaats is bij religieus Openbaringsgeloof 
en bij Openbaring, die niet in de mens gegrond kan zijn? 

Indien de norm, die in het normgevoel heet geopenbaard te worden als 
norm, onafhankelijk heet te zijn van ieders persoonlijke willekeur en 
derhalve toch ook van ieder willekeurig gevoel, waar komt dan haar 
dwingend karakter vandaan? Deze norm hangt of in de lucht Of zij rust 
in de mens zelf, en wel in het menselijk gevoel. Maar waar rust dit besef, 
dit gevoel dan in? De mens draait hier om eigen. as, en deze mens zal 
nimmer met andere dan met geloofskracht kunnen handhaven, dat dit 
normgevoel onaantastbaar moet worden geacht. En is, ook indien dit 
even aanvaard zou worden, de norm nu zelf daardoor ook onaantastbaar 
geworden? 

Hoezeer het H.V. in zijn grondslag aan de willekeur van het indivi
dualisme tracht te ontkomen, in elk geval is het niet ontkomen aan het 
subjectivisme: de verankering van de norm in de menselijke subjectiviteit, 
in dit geval in een menselijk gevoel. Waarbij dan nog komt, dat nergens 
anders dan in het geloof in de mens gefundeerd kan zijn de stelling, dat 
dit normgevoel nu juist het typische en wezenlijk menselijke moet 
worden geacht. Waarom dit? \N'aarom niet de relatie tot de levende 
God ? Waarom niet de liefdedienst aan de levende God ? Waarom anders, 
dan omdat de aanhangers van het H.V. niet in God geloven, en daaren
tegen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de mens geloven, nl. in 
de mens van hun mens-beeld: een beeld, dat zij zich ontworpen hebben 
met behulp van hun (on-)geloofsfantasie, die bewerkt, dat het eerste 
artikel van hun ongetwijfeld humanistisch geloof moet luiden: "Ik geloof 
in de mens, uit wie, door wie en om wie alle mensen en dingen zijn." 

Dit mensbeeld, product van eigen fantasie, beheerst alles, wat het H.V. 
over de mens en over de zedelijkheid des mensen poneert. Ditzelfde mens
beeld beheerst ook de humanist in zijn verhoudingen tussen mensen onder
ling. Wanneer het hoofdbestuur van het H.V. schrijft: "Wij (willen) 
elkaar ondanks alle fundamentele verschil in overtuiging, als mens niet 
loslaten" (blz. 7), dan rijst onmiddellijk de vraag: wat bedoelt ge daar
mede: "als mens"? Kunt gij daarmede iets anders bedoelen dan het 
mensbeeld, dat gij u ontworpen hebt van de mens? Een mensbeeld, waar
van ieder christgelovige met alle ernst en klem moet verklaren, dat hij 
zichzelf er niet i.n herkent, juist als mens niet, omdat dit mensbeeld slechts 

I ______ _ 
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dan niet leugenachtig kan zijn, indien het christelijk geloof wèl leugen
achtig moet zijn. Geen aanhanger van de grondslag van het H.V. is in 
staat, een ander mensbeeld van de mens te aanvaarden dan het mensbeeld, 
dat met zijn geloofsfantasie innig samenhangt, waardoor hij b.v. de 
religie en de godsdienst van de niet-humanist niet anders kan zien dan 
als een bijkomstig, ja in principe eventueel schadelijk verschijnsel. Men 
leze voor dit laatste blz. 15 van de antwoord-brochure. Daar verklaren de 
schrijvers dat "de Godsdienst geen waarborg is voor de handhaving der 
zedelijkheid. Integendeel kan er in sommige gevallen een bijzondere ver
leiding in gelegen zijn." 

Iets eerder goten zij de fiolen van hun toorn uit over de stelling in 
het rapport der commissie-Van Melsen, dat de grondslag van alle zedelijk
heid wankelt, wanneer Gods eeuwig wezen wordt geloochend en dat 
ongodsdienstigheid gevolgen zal hebben op 's mensen opvatting omtrent 
waarheid en rechtvaardigheid, vooral wat betreft het beleven van deze 
beide. Deze stelling kwalificeren zij als "ronduit beledigend en lasterlijk." 
Of zulk een kwalificatie zal bijdragen tot wat zij zich als uitwerking van 
hun brochure voor ogen stelden? NI. "om het principiële gesprek mede 
op gang te houden" (blz. 23)? Zij konden weten, en behoren te weten, 
dat naar rooms-katholieke geloofsleer, en derhalve voor de rooms
katholiek hoogst principieel, de zedelijke grondslagen wankelen, wanneer 
het Godsgeloof ondergraven is. En heus niet alleen naar r.k. visie. Maar 
naar de visie van heel de gelovige christenheid. Zijn de grondslagen dan 
zo hecht geworden voor het menselijk practisch levensgedrag en voor· de 
normatieve structuur ervan, wanneer deze structuur moet rusten in een 
gevoel, de kennis van dit gevoel in een intuïtie, en de werking van deze 
intuïtie zelfs aan alle bewustwording vooraf moet gaan, en derhalve tame
lijk in het duister ligt? 

Maar hoe dit ook zij, waarop het voor ons nu aankomt, is, dat wij met 
alle ernst willen poneren, dat ook deze schrijvers - zij zeker - "ronduit 
beledigend en lasterlijk" schrijven, wanneer zij poneren, dat de gods
dienst geen waarborg is voor de handhaving der zedelijkheid. Waaronder 
ook valt die godsdienst - immers alle godsdienst als godsdienst - die 
als grondgebod der religie belijdt en als religieuze norm erkent: de liefde 
tot God en de liefde tot de naaste. Kan zulk een religie geen waarborg 
zijn voor de zedelijkheid, hoe zou dan ooit het "normgevoel" het wel 
kunnen? Het is mij trouwens een raadsel, dat men in goeden gemoede 
meent, dat normbesef en waardegevoel tot hoger genormeerd levensgedrag 
kunnen leiden dan het christelijk levens besef, waarin de norm der liefde 
tot God en de naaste de mens in zijn hart staat ingeschreven. 

Bovenstaande passage uit dit antwoord heeft o.i. reeds meer dan vol
doende overtuigende bewijskracht voor onze stelling, dat het H.V. een 
religieuze beweging is, die het geloof in de mens in haar vaandel schrijft, 
en wel op zulk een wijze, dat dit geloof het geloof in God moet ver
vangen. Zelf gaf het H.V. onderstaande formulering van wat onder 
humanisme moet worden verstaan: 

"Onder humanisme wordt verstaan de levens- en wereldbeschouwing, 
die zich zonder uit te gaan van het bestaan van een persoonlijke godheid, 
baseert op de eerbied voor de mens als bijzonder deel van het kosmisch 
geheel, als drager van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen 
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normgevoel en als schepper en deelhebber aan geestelijke waarden." 
Hier staat met duidelijke woorden in, dat het H.V. een humanisme 

zonder God bedoelt. Een god-loos humanisme. Dat is nog iets anders 
dan een ongodsdienstig humanisme. Het is nl. meer. Want het verzet 
zich niet tegen godsdienstige uitingen, maar het verzet zich tegen iedere 
verwerkelijking in de menselijke levenspraktijk van het geloof in God. 
Het predikt een practisch atheïsme. In zijn theoretische overwegingen 
moge het zich beperken tot agnosticisme - de leer, dat geen mens met 
zekerheid kan weten, of (c.q. dat) God bestaat - maar voor de levens
praktijk wordt dan ook consequent een atheïstisch levensgedrag gepro
pageerd, dat ongedacht de vraag, of God bestaat, en of er met God gerekend 
moet worden in ons leven, reeds een levensopbouw voorstaat, waarin het 
geloof in God niets, letterlijk niets betekent. Het is het humanisme van 
Nietzsche's "Gott ist tot. Wir haben Ihn totgeschlagen". Want Hij is 
uit de levenspraktijk des mensen uitgebannen. 

Ik meen niet, dat één aanhanger van het H.V. op goede gronden tal 
stellen, dat wij met deze onze stelling, volgens welke het H.V. een 
practisch atheïsme als grondregel voor het menselijk levensgedrag predikt, 
aan de grondslag en het bewegend motief van het H.V. onrecht doen. 

Wat wel tussen hen en ons in discussie kan zijn, is de vraag, of het 
_ H.V. hienrtede al dan niet met een nieuwe religie naar voren treedt. 
Onzerzijds staat dit onomstotelijk vast. Dit humanisme is een nieuwe 
religie, en een bewuste tegen-religie tegenover de christelijke. Zij is dat, 
omdat naar onze diepste religieuze overtuiging, en krachtens Gods Woord
openbaring, de mens meer en anders is dan een drager van normgevoel 
en waardebesef. Hij is uit, door en tot God geschapen. Wie deze zijn 
"essentie" schendt, schendt iets wezenlijks van zijn humanitas. Hij is daar
toe echter enkel in staat, door zich te ketenen Of aan natuurkrachten, door 
pistische fantasie vergoddelijkt, Of aan een mensbeeld, waarin hij de mens 
ziet als "uit, tot en voor zichzelf". Dit humanistisch mensbeeld moet naar 
innerlijke dynamiek elk Godsbeeld, waarin God zelfs nog maar de geringste 
betekenis heeft voor onze ware en wezenlijke menselijkheid en voor ons 
mens-zijn, vernietigen. Omdat het beeld van de mens, waarvoor de huma~ 
nist zich buigt en dat hij dienen wil, zelf als Godsbeeld fungeert, en geen 
"andere goden" naast zich duldt. Dit humanisme is innerlijk onverdraag
zaam tegen ieder godsbeeld, waarin God geen dode godheid, maar de 
levende God is. Het doet heel niet ter zake, of dit Godsbeeld vernietigd 
wordt op grond van een hartstochtelijk beleden atheïsme. Want in beide 
gevallen rijst het beeld van de autonome mens, schepper van geestelijke 
waarden en normen, levensgroot op voor de mens. Zijn mensbeeld. Dat 
geen ruimte meer laat voor het beeld van de levende God. 

Hoe diep de schrijvers van de antwoord-brochure zelf vervuld zijn 
van dit mensbeeld en leven bij een uitgebannen Godsbeeld, mag ten over
vloede nog blijken uit het volgende citaat: "Een soortgelijke betekenis als 
de ontmoeting met Christus voor de Protestant heeft, is voor de Humanist 
gelegen in de ontmoeting met alle zedelijke en geestelijke voorgangers der 
mensheid. Zij hebben inderdaad voor ons geleefd en geleden" (blz. 14/5). 

Men wrijft zich na lezing van deze passage toch wel de ogen uit, als 
men dan aan het slot moet lezen, dat de schrijvers het principiële gesprek 
mede op gang willen houden met deze brochure. Want deze uitspraak 
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houdt geen gesprek op gang, maar is een typisch voorbeeld van een 
humanistisch alleengesprek. Zij bewijst, dat de brochure-schrijvers voor
lopig alleen nog maar een geestelijk zintuig bezitten voor eigen mensbeeld, 
en bewust zelfs blind zijn voor het mensbeeld van hun medemens. Dit ten 
spijt van hun herhaalde betuiging, dat de eerbiediging van de medemens 
hun na aan het hart ligt en één van hun humanistische zedelijke beginselen 
is. Dat kan dan alleen de medemens zijn, zoals zij zich die hebben inge
dacht naar het patroon van het door hen ontworpen mensbeeld. Willen 
zij echter het gesprek met hun christgelovige medemens in de waarheid 
opgang brengen, dan is de eerste voorwaarde, dat zij althans bereid zijn 
te pogen zich in te denken en in te leven in het mensbeeld van deze hun 
medemens. Naar diens mensbeeld staat geen mens op vergelijkbare basis 
met onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus, God uit God, Licht uit 
Licht. Men moet humanist zijn, om het Christusbeeld te reduceren tot 
een mensbeeld. En deze humanist is grenzeloos onverdraagzaam, wanneer 
hij de christgelovige toedicht, dat voor hem Christus zou betekenen, wat 
alle zedelijke en geestelijke voorgangers der mensheid voor de humanist 
betekenen. Hij heeft dan het laatste grein eerbiediging van de persoon
lijkheid van de medemens geofferd op het altaar, dat hij oprichtte voor 
eigen verafgood mensbeeld. En het Christusbeeld van de christen in 
gruizels geslagen. De beeldenstorm der reformatie is hierbij vergeleken 
maar kinderspel geweest. 

Voor de christgelovige is niets zo grievend, niets smart hem zo diep 
als deze geringschatting van zijn Heer en zijn God. 'En naar innerlijke 
overtuiging treedt hij in het krijt voor dit Bijbels Christusbeeld duizend
maal eer dan dat hij enig mensbeeld, en zeker het smalle en arme mens
beeld van de mens als drager van normgevoel en waardebesef, zal koesteren 
aan zijn hart. 

Wie waarachtig een gesprek wil, houde op met de alleenspraak en met 
een schijngesprek, dat in wezen een alleenspraak bleef, en beginne met 
de respectering van het mensbeeld en Godsbeeld van zijn medemens, met 
wie hij in verbinding wil treden. Hij legge hem niet in geestelijke onver
draagzaamheid eigen gereduceerd mensbeeld op: een mensbeeld, waarin 
naar onze overtuiging en beleving het wezenlijke ontbreekt: de mens, uit, 
door en tot God, nu en in alle eeuwigheid. 

Uit deze antwoord-brochure blijkt helaas slechts. dit ene: dat het 
humanistisch respect voor de medemens in feite slechts een respect is 
voor een medemens, die zij tevoren geknipt hebben naar het patroon van 
het door hen zelf, liefst a priori en dogmatistisch, gesneden mensbeeld, 
en dat zij tot nu toe niet in staat bleken, wezenlijk hun christen-medemens 
als christen-medemens te respecteren. Zij eerbiedigen slechts zichzelf en 
eigen overtuiging, zichzelf en eigen mensbeeld, en zijn van deze hun 
zelfeerbiediging zo vervuld, dat ze vooralsnog, waar het op aankomt, zelfs 
geen ruimte meer kennen voor de vraag, of hun mensbeeld misschien niet 
te eng is om echt met anderen, die geen humanisten zijn - andersdenken
den, beter: anders-gelovigen - een gesprek te beginnen. Uit gebrek aan 
eerbied voor die reële, levende, vlees en bloed hebbende menselijke per
soonlijkheden! En ten gevolge van hun respect voor het mensbeeld en 
voor de mens van het humanistisch, god-loos mens-zijn. 

Er moet nog heel wat gebeuren, voordat de aanhangers van dit huma-
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nisme metterdaad waar maken, wat ze in hun vaan schrijven: de eer
biediging van de mens, te weten: van de concrete medemens. Voorlopig 
maken ze slechts waar wat ze in hun schild voeren: de eerbiediging 
van zichzelf en van eigen mensbeeld. De zelfaanbidding van de mens en 
haar onverdraagzaamheid. 

Het geestelijk nihilisme 
Het H.V. wil de menselijke persoonlijkheid en de waarheid eerbiedigen. 

Het wil bovendien de strijd voeren voor de erkenning van waarden en 
normen, en het is van oordeel, dat het deze strijd kan voeren door vooral 
aan de zelfbewustwording des mensen als mens leiding te geven. Immers, 
het vindt, naar eigen leer, steun in het mens-zijn van ieder mens. Daarin 
ligt immers naar zijn rationalistische en dogmatistische vooronderstellingen 
verscholen een gevoel voor waarde en normen, een "zedelijk gevoel". In 
dit gevoel, dat bij velen niet tot bewustzijn kwam, maar dat, naar hun 
inzicht, bij deze leiders wel tot klaarheid is gekomen, vinden zij hun 
steunpunt bij hun veelal sociaal-paedagogische arbeid aan de ontredderde 
medemens, die ten prooi dreigt te vallen aan het geestelijk nihilisme. 

Niet, dat huns inziens de mens in zijn wezen nihilist is. Het tegen~ 
deel is juist de inhoud van de geloofsbelijdenis van het H.V. De mens is 
in zijn wezen juist de drager van normg-evoel en waardebesef. Heel anders 
dan ook dan bv. Heidegger, ziet het H.V. in het g-eestelijk nihilisme een 
ramp voor de mensheid, een verschijnsel van zedelijk verval. Daarentegen 
leerde Heidegger in zijn geschriften rondom "Sein und Zeit", dat het 
wezen des mensen juist nihilistisch is, en dat de mens in staat van ver
vallenheid verkeert, wanneer hij de waan koestert, dat geestelijke waar
den iets anders dan volslagen onbelangrijk zijn, en dit ook behoren te 
zijn. Maar, zoals wij reeds zeiden, de beg-inselverklaring van het H.V. 
is nog typisch ouderwets rationalistisch. Zij gaat uit van het in beginsel 
aan alle mensen in alle tijden en aan alle plaatsen eigene algemeen
menselijke en algemeen-geldige normbesef, dat met intuïtieve zekerheid 
door de mens zou kunnen worden gekend. 

Als zodanig wil het te midden van het Nederlandse volksleven een 
bijdrage leveren in de strijd tegen de dreigende geestelijke verwording en 
ontworteling. En het vordert voor zichzelf te dezen een leidinggevende 
plaats op. Uit zijn midden worden de geestelijke adviseurs gerecruteerd, 
die als leiders dienstbaar willen zijn aan die medemensen, die, nog niet 
tot het licht gekomen, geholpen willen worden op de weg naar de bewust
wording, naar klaarheid en waarheid, en die derhalve op de weg naar 
een volledig geestelijk leven willen worden geleid: de weg naar de heldere 
bewustwording van wat tenslotte in henzelf van de aanvang reeds aan
wezig is: het normgevoel en het waardebesef. Breekt deze bewustwording 
niet door, dan baat de intuïtieve klaarblijkelijkheid van dit ook in hen 
reeds aanwezige normbesef hun blijkbaar niet, en worden zij ondanks 
dit aanwezige gevoel geestelijk nihilist. 

Men zou m.i. wel kunnen stellen, dat het H.V. bedoelt te strijden tegen 
het mensbeeld van het nihilisme, volgens welk beeld de mens slechts drager 
is van ongenormeerde vrijheid, van een vrijheid, die zich aan geen enkele 
algemeen menselijke zedelijke norm gebonden weet, wil men: van een 
totaal lege vrijheid. Immers, het H.V. houdt halt bij een normgevoel. Dit 
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normgevoel, hoe subjectivistisch ook van karakter, moet nog wel iets 
anders inhouden dan het vrijheidsgevoel, dat zich aan geen enkele norm 
meer binden wil, dan aan die van zich aan niets en aan niemand te 
binden. Met spanning wachten we echter af, hoe het H.V. in staat zal 
zijn, aan een reus in de denkwereld als Heidegger is, duidelijk te maken, 
dat diens normgevoel en waardebesef, juist inhoudende, dat de mens zich 
als geestelijk nihilist heeft te gedragen, geen normgevoel en waardebesef 
is. Men kan Heidegger en zijn geestverwanten toch kwalijk er van be
tichten, dat het hun aan klare zelfbewustwording schorten zou. Het 
geestelijk nihilisme kent ook een normbesef. Ik zal gaarne de stelling 
verdedigen, dat geen mens zo diep gezonken kan zijn, of hij is drager 
van normbesef en waardegevoel. Slechts de organisch gestoorde en orga
nisch defecte mens kan hiervan misschien geheel worden beroofd. Maar 
het geestelijk nihilisme komt als geestelijk nihilisme niet voor zonder 
waarde- en normbesef. 

Waarom ik dit neerschrijf? Omdat ik van oordeel ben, dat het H.V. 
aan het waarde- en normbesef inhouden geeft, die als zodanig niet in een 
bloot waarde- en normbesef zijn begrepen. Inhouden, die aan de radicale 
idee der zgn. menselijke mondigheid tekort doen. Wanneer de antwoord
brochure aan het rooms-katholicisme, en aan de christelijke godsdienst, 
verwijt, dat zij geen autonome, zedelijke mondigheid erkennen, dan werkt 
deze aanklacht als een boemerang. Want de afstand, die hen scheidt van 
een geradicaliseerd geestelijk nihilisme, zoals we dat bij Heidegger en 
Sartre aantreffen, is ook bepaald door de mondigheids-gedachte. Voor de 
radicale mondigheid des mensen strijden juist Heidegger en Sartre. En 
in hun ogen zijn de geestelijke waarden, waarvoor het H.V. wil opkomen, 
verschijnselen die de mens principieel van zijn mondigheid en menselijke 
waardigheid beroven. Ik heb nergens in de grondideeën van het H.V. 
kunnen vinden, hoe het deze beschuldiging van de zijde van het geestelijk 
nihilisme met recht en reden van de hand kan wijzen. De radicalisering 
van de humanistische idee ener autonome zedelijke vrijheid is geen afval 
van het humanisme, maar is zijn onvermijdelijke vrucht. Zij is consequent 
humanisme. Maar dit consequente humanisme komt dan ook onherroepelijk 
bij het geestelijk nihilisme uit. Niet, dat wij deze consequentie zouden 
toejuichen. Integendeel. Wij zijn blij met ieder humanisme, dat niet 
volslagen humanistisch is. En, als wij partij moeten kiezen, dan kiezen 
wij tegenover het geestelijk nihilisme zonder enige reserve partij voor 
het H.v. Maar niet zonder er met nadruk op te wijzen, dat het geestelijk 
nihilisme zich terecht opwerpt als de volwaardige vertolker van de huma
nistische gedachte. Daarom achten wij de strijd tussen de topfiguren van 
het geestelijk nihilisme en de leiders uit het H.V. een broedertwist. Het 
geestelijk nihilisme is een geenszins onwettig kind van de humanistische 
grondidee. En vandaar, dat wij vrezen, dat de geestelijke leiders van het 
geestelijk nihilisme de leiding, die het H.V. voor zich opeist, aan dit 
H.V. betwisten, en liever deze nihilistische norm als verlossend evangelie 
uitroepen: wees revolutionnair!, dan dat zij juist als humanisten, de pre
diking van het H.V. nog ernstig kunnen nemen. 

Om deze reden vragen wij, diep bekommerd om de toekomst van ons 
Nederlandse volk: zou het nu heus zo dwaas zijn, te stellen, dat de gel
dingskracht der zedelijke eisen afhankelijk is van de erkenning, dat ze 
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door God zijn ingesteld of gewild? (blz. 14). Hoe komt het dan, dat deze 
geldingskracht verdwenen is bij de leiders van het geestelijk nihilisme? 
Hoe komt het dan, dat deze leiders juist in naam van de waarde der 
menselijke autonome persoonlijkheid en op grond van hun eerbied voor 
die persoonlijkheid alle bindingen als onwaardig en als een aanslag op 
de vrijheid der persoonlijkheid bestrijden? Ook de bindingen waarvoor 
het H.V. wil staan? 

Hoe komt het dan, dat juist sinds vooral Fichte het zedelijk leven des 
mensen, zijn levensgedrag, loswikkelde uit iedere laatste binding aan het 
geloof in God, normbesef en waardegevoel al meer aan geldingskracht 
hebben ingeboet, en de "zedelijke eisen" al meer gingen verschrompelen, 
tot tenslotte nog slechts de "zedelijke" waarde van dé "vrijheid-ten-dode" 
(Heidegger) of die van de "vrijheid-om-de-vrijheid" (Sartre) overbleven? 
Insluitende een ontstellende afbraak van de grondslagen van het West
Europese geestesleven? 

Dit grijpt ons te meer aan, daar volgens de antwoord-brochure de 
humanist betwist, dat de absolute eisen, die "de godsdienst"(!) stelt, zede
lijke eisen zouden zijn (blz. 15). Stellig in het voetspoor van Fichte. En 
wanneer dan het H.V. zich wil richten tegen onprincipiële ongodsdien
stigheid en vlak nihilisme (blz. 15), dan vragen wij ons toch af, waarom 
de "leiders" van het geestelijk nihilisme niet met evenveel recht zich daar
tegen zouden richten, en in naam van het humanisme de onprincipiële 
anti-godsdienstigheid zouden mogen omvormen in principiële ongodsdien
stigheid, ja in principiële anti-godsdienstigheid, en het vlak nihilisme in 
principieel geestelijk nihilisme. 

Het H.V. bevindt zich immers zelf op dit hellend vlak. En nu mene 
het H.V. niet, dat wij zouden beogen, onbehoorlijk of grievend te schrijven. 
Wij willen dat juist niet. Maar wij kunnen het niet anders zien, en de 
ontwikkeling van de radicalisering van het humanisme in de richting van 
het geestelijk nihilisme versterkt ons in deze visie: waar wij God kwijt 
zijn, en God ons loslaat, daar brokkelen van lieverlede alle materiële zede
lijke eisen af, en daar verdwijnt de laatste geldingskracht dier eisen in 
het onverbiddelijke: wees revolutionnair ten aanzien van alle norm, die 
niet inhoudt, dat ge zelf de schepper van normen en waarden zijt en dat 
deze normen en waarden even onbelangrijk zijn als heel het mensenleven 
onbelangrijk is en zijn moet, daar toch alleen de autonome vrijheid van 
alle norm de enig geldige norm voor de menseiijke levenspraktijk 
mag zijn! 

Ik schreef niet, dat het H.V. deze stellingen voor zijn rekening neemt. 
Ik stel alleen, dat het H.V. er geen principieel verweer tegenover kan 
stellen, tenzij het niet meer (uitsluitend) humanistisch is! Ik stel alleen, 
dat het buiten God nergens veilig is, ook niet voor normbesef en waarde
gevoel, maar dat de daemonisering daar voor de deur ligt! Wanneer de 
antwoord-brochure schrijft: "Wij stellen die (nI. de humanistische) levens
overtuiging dan ook niet voor als een waarborg tegen de daemonische 
tendenties in de wereld" (blz. 15), dan vraag ik mij af, waar ze, wanneer 
zij juist het geestelijk nihilisme wil bestrijden, dan wel voor dient. En 
dan stel ik daar tegenover, dat de liefde tot God en tot de naaste -
kernstuk van de christelijke religie - de haat tegen de duivel en zijn 
daemonisering van het mensenleven insluit en wel degelijk vrijwaart voor 
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daemonische tendenties, er in elk geval de strijd tegen aanbindt en ze 
niet verdragen kan. In een ander niet, maar allereerst in zichzelf niet. 
Terwijl wij dan nog niet eens spreken over onze God, Die in Christus 
triumferen zal over alle daemonie! 

Gaat het het H.V. er waarlijk om het gesprek op gang te helpen, 
dan mogen wij ook vertrouwen, dat zijn aanhangers niet onmiddellijk bij 
ons veronderstellen, dat wij beledigend, ja lasterlijk zouden (willen) 
schrijven. Dan mogen wij vertrouwen, dat zij, zoals in een gesprek toch 
voegt, eerst eens zich tot luisteren willen zetten, en althans willen 
trachten zich in te denken, wat ons tot dit schrijven beweegt. Zo toch 
alleen is eerbiediging van de medemens niet enkel een laconieke, maar 
nietszeggende frase! 

Ook wij hebben geluisterd. Wij hebben gehoord, dat het H.V. van 
mening is, dat de geldingskracht der zedelijke eisen met God of godsdienst 
niets te maken heeft. Wij hebben daarin beluisterd de stellige overtuiging, 
dat het niet tot geestelijk nihilisme behoeft te komen, wanneer men het 
Godsgeloof buiten werking stelt. Wij willen hiervan gaarne aanvaarden, 
dat het bij de aanhangers van het H.V. metterdaad niet het geval is. 
Maar wij vragen dan: hoe komt het, dat u de weg van de radicalisering 
van de humanistische grondovertuiging niet ten einde toe mee bewandelt? 
Uit uw humanistische overtuiging vloeit dit niet voort. De geestelijke 
leiders van het geestelijke nihilisme laten dit wel anders zien. Kan het 
ergens anders vandaan komen, dan uit bronnen die u toegestopt . hebt, 
nadat u er eerst toch nog uit gedronken had? Kan het ergens anders van
daan komen dan uit de bronnen van de christelijke religie? De bronnen, waar 
West-Europa eeuwenlang uit gevoed is geweest? Maar wordt het, juist 
ter wille van de bestrijding van het geestelijke nihilisme, niet hoog tijd, 
dat u het oorspronkelijk geestelijk nihilisme, nI. de afzwering van alle 
godsvrucht en Godsgeloof, vaarwel zegt, en God zoekt? Hem zoekt, waar 
Hij te vinden is? Juist ter wille van de bestrijding van het monster van 
het geestelijk nihilisme? 

Niet anti-kerkelijk, niet anti-godsdienstig, niet anti-christelijk 
In de antwoord-brochure van het H.V. legt het er meer dan eens de 

nadruk op, dat onkerkelijk nog niet anti-kerkelijk, ongodsdienstig nog 
niet anti-godsdienstig, onchristelijk nog niet anti-christelijk is. Het laatste 
van elk dezer paren wil het H.V. beslist niet zijn. Voor het eerste heeft 
het gekozen. 

Voor het lafl.tste beslist niet. Het hoofdbestuur van het H.V. heeft, -
zo schrijft het - "oog voor de godsdienstige signatuur van de Nederlandse 
samenleving" (blz. 24). Daarom wil het zelfs "hier en nu" genoegen 
nemen met minder dan gelijkgerechtigheid (bedoeld zal wel zijn: gelijk
berechtigdheid) (blz. 24). Wat hierop te antwoorden? 

Toch wel in de eerste plaats, dat uit de kringen van het H.V. stemmen 
zijn opgegaan, die beslist anti-kerkelijk, anti-godsdienstig en anti-christelijk 
zijn, ook in de aggressieve en negatieve zin van deze woorden: een zin, 
die deze brochure bewust verwerpelijk acht (blz. 25). Het Kerstgedicht, 
dat de heer Algra in de Eerste Kamer citeerde uit Mens en Wereld, 
het orgaan van het H.V., de uitspraken van Prof. Dr L. van der Wal, 
waarin hij de confessionele school verboden wilde zien evenals het kerk-
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bezoek voor personen beneden 18 jaar, zijn hier enkele staaltjes van. 
Ook, wanneer achteraf de uitspraken van Dr Van der Wal min of meer 
mogen zijn teruggenomen, dan nog verrieden zij een bepaalde geestes
gesteldheid. En kan het H.V. de anti-kerkelijke, anti-christelijke geest, 
die het positief oproept, wanneer het de stelling verdedigt, dat "de" 
godsdienst geen waarborg is voor de handhaving der zedelijkheid en dat 
tegenover de onmo.ndigheid, waarin het rooms-katholicisme zijn aanhan
gers houdt, de zedelijke mondigheid van de humanist staat, maar vooral, 
doordat in het wezen een religie uit, door en tot de mens is, die in haar 
grondtrekken antithetisch tegenover de christelijke religie moet staan -
kan het deze positieve anti-kerkelijke en anti-christelijke geest ontkennen? 

Er is al meer dan eens opgemerkt, dat de vrijdenkers in hun harts
tochtelijke loochening en bestrijding van het geloof in God nog dichter 
bij dit geloof stonden dan degenen, voor wie de onkenbaarheid Gods, 
resp. het niet-bestaan van God, een doodgewone en uitgemaakte zaak is. 
Is het rustig geen rekening ermede ,houden of God al dan niet bestaat 
in positieve zin minder anti-christelijk dan de opzettelijke bestrijding van 
het geloof in God? Kan deze negatie in wezen niet veel gevaarlijker, niet 
veel ruïneuzer zijn voor het christelijk geloof? Schept zij niet een veel 
dodelijker klimaat dan de bewuste en opzettelijke bestrijding? Is de 
doorwerking van het practisch atheïsme als de gewoonste zaak der wereld 
niet van die aard, dat zij een sfeer schept, die de belijdenis van het geloof 
in God en het beleven van het Godsgeloof veel moeilijker maakt? Een 
verstikkende atmosfeer? 

In ieder geval mag toch wel - sine ira et studio - worden gecon
stateerd, dat het H.V. het normbesef en waardegevoel a priori afbindt 
van de mogelijkheid, er een wegwijzer in te zien naar Hem, Die de 
norm ons stelde, en Die om normbesef, nI. om de liefde van ons 
hart vraagt. 

In die zin is het H.V. positief anti-christelijk en anti-kerkelijk. Het 
beoogt zulk een geestelijke verzorging van de mens, dat hij met zich
zelf, de medemens en deze wereld geheel in het reine komt op zulk een 
wijze dat God volslagen overbodig wordt. 

Er is geen plaats meer voor God dan die van de grote Werkloze! Kan 
het erger? 

Dit laatste is waarlijk niet bedoeld om "op emoties van verbàzing 
en afkeer te speculeren", zoals de antwoord-brochure o. i. minder elegant 
en minder juist o. a. naar aanleiding van het woord "god-Ioos", in het 
rapport-Van Melsen meer dan eens gebruikt, schrijft (blz. 14). Dit 
woord toch behoort tot het algemeen, ook tot het wetenschappelijk 
spraakgebruik in r.k. kring. Maar zouden de leden van het H.V. deze 
eerbiediging van hun tegenstander niet kunnen opbrengen, dat zij trach
ten te verstaan, dat het ergste, wat naar het inzicht van die tegenstander 
de mens kan overkomen, toch wel is, dat hij zichzelf tot enig werkgever 
en werknemer, en God tot de grote Werkloze uitroept. Dit laatste is 
het schrikkelijkste, wat van God gezegd kan worden. Het is ook, naar 
onze diepste gelovige overtuiging (nog iets anders dan levensbeschouwing!) 
het schrikkelijkste, wat een mens practisch kan doen. En dat niet 
alleen naar onze overtuiging, maar vooral krachtens Gods Zelfopenbaring. 

Daarom mag het H.V. het ons niet euvel duiden, dat wij inderdaad zijn 
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diepste motieven en zijn stuwende drijfkrachten als iets ontzettends 
beleven. Wij kunnen niet anders. Wij zouden in principe zelf aan
hangers van het H.V. zijn, als wij in het diepst van onze ziel niet zo 
reageerden. Want wij vrezen God en Zijn Naam ligt ons na aan het 
hart. Nader dan die van de menselijke persoonlijkheid. 

De politieke verdraagzaamheid 
Het rapport-Van Melsen wijdt heel wat aandacht aan het vraagstuk 

van de politieke verdraagzaamheid, haar grondslag, haar inhoud en haar 
omvang. 

Als grondslag voor de politieke verdraagzaamheid stelt het het alge
mene welzijn (blzz. 33, 36). Dit beginsel beheerst z. i. zowel tolerantie als 
intolerantie: wat in strijd is met het algemeen welzijn, mag niet ge
tolereerd. Bij de bepaling van wat in concreto het algemeen welzijn vordert, 
dient - zo leert dit rapport - rekening te worden gehouden met de 
concrete situatie en de feitelijke verhoudingen. En zulks daarom des te 
eerder, omdat er graden van politieke verdraagzaamheid zijn. De over
heid kan bepaalde gedragingen van haar onderdanen uit hoofde van 
politieke verdraagzaamheid niet willen verhinderen. Maar zij kan ook 
verder gaan, en binnen de organieke verbanden, zoals die van het leger, 
de DUW -kampen en de gevangenissen, de verwerkelijking van doel
strevingen waartegenover zij verdraagzaamheid geboden acht, toestaan. 
Terwijl zij bovendien uit hoofde van verdraagzaamheid zulke strevingen 
materieel kan gaan steunen door middel van subsidiëring. 

In al deze typische gevallen betekent de politieke verdraagzaamheid 
een blijvende gesteltenis waardoor men zich niet verzet tegen bepaalde 
aspecten in de gedragingen, maar zonder met die gedragingen accoord te 
gaan (blz. 32). 

De beslissing, of de overheid bepaalde gedragingen zal tolereren, welke 
niet in strijd zijn met het algemeen welzijn, doch dit algemeen welzijn 
ook niet rechtstreeks bevorderen, behoort voorts genomen .te worden 
onder leiding van de deugd der voorzichtigheid (blz. 34). Wanneer onver
draagzaamheid ten aanzien van gedragingen, die niet onmiddellijk in over
eenstemming zijn met wat voor de overheid als algemeen welzijn geldt, 
als een onvoorzichtige houding zou moeten worden uitgelegd, omdat zij 
in de publieke opinie nadelige gevolgen zou hebben in haar beoordeling 
van het overheidsbeleid, dan zal de voorzichtigheid vorderen, dat de over
heid zulke gedragingen tolereert. 

In de concrete situatie van het Nederlandse volksleven nu behoort de 
erkenning van God en godsdienst tot de diep in de historie gefundeerde 
vooronderstellingen van de Nederlandse samenleving (blz. 37 v.v.). Wel 
moet worden toegegeven - aldus nog steeds het rapport-Van Melsen -, 
dat in de laatste tijd het saecularisatie-proces is voortgeschreden. Maar 
dit neemt niet weg, dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse 
volk aan kerk en godsdienst een plaats toekent, die zij beslist niet toe
kent aan levensbeschouwelijke bewegingen of verenigingen. Met instem
ming citeert het rapport Dr Brongersma, r. k. lid van de P. v. d. A., die 
in een artikel in Socialisme en Democratie, het maandblad van de 
P. v. d. A., uitspreekt, dat de staat dit inzicht van de grote meerderheid 
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van ons volk niet kan verwaarlozen zonder het volkskarakter geweld aan 
te doen. De staat zou z. i. het algemeen welzijn niet dienen, wanneer hij 
te dezen zich geheel zou richten naar de inzichten van een bepaalde min
derheidsgroep (blzz. 54, 55). 

Opgemerkt zij nog, dat het rapport-Van Melsen, m. i. niet zonder reden, 
met graagte opmerkt, dat het vraagstuk der verdraagzaamheid geen speci
fiek rooms-katholiek probleem is, maar dat iedere staat er mee te maken 
heeft zodra binnen die staat meer levensbeschouwingen naast elkaar staan. 
En niet minder belangrijk is de hierop volgende opmerking, dat n.l. in 
zulk een situatie niet alleen de verdraagzaamheid maar ook de onver
draagzaamheid een probleem vormt (blz. 31). 

Wanneer dan tenslotte het rapport meent te moeten constateren, dat 
de aanspraken die het H. V. wil geldend maken, zijn gericht tegen de 
erkenning van God en godsdienst als wezenlijk deel van de vooronder
stellingen der Nederlandse samenleving (blz. 41), dan liggen de conclusies 
waartoe het rapport komt zo goed als voor de hand. 

Zeker wel in de eerste plaats, dat de activiteit van het H. V. in de 
huidige Nederlandse samenleving op zijn hoogst kan worden getolereerd. 

In de tweede plaats, dat het optreden van de geestelijke adviseurs in 
de organieke verbanden van leger, DUW -kampen en gevangeniswezen 
slechts kan worden getolereerd, indien om hun bijstand individueel wordt 
verzocht. 

In de derde plaats, dat het H. V. eerst in de vrije sectoren van de 
Nederlandse samenleving waar moet maken, dat het daar in een be
hoefte voorziet, wil het met recht aanspraak maken op overheidssubsidie 
en faciliteiten, zoals de overheid aan de kerken in Nederland geeft. De 
betekenis en omvang van de arbeid van het H. V. in de vrije maat
schappij behoren het algemene criterium te zijn, dat de overheid han
teert bij de aanvrage vanwege het H. V. van faciliteiten en subsidies, die 
gelijkwaardig zouden zijn aan die, welke aan de kerken worden verleend. 
Aangezien echter deze betekenis en omvang tot nu toe, vergeleken bij 
wat de kerken in de vrije maatschappij verrichten, nog gering geacht 
moet worden, is er vooralsnog geen voldoende grond aan te wijzen, waar
om de overheid ook aan het H. V. zou toekennen wat zij in de organieke 
verbanden aan de kerken toekent. Tenslotte vermeld ik uit dit rapport 
nog het stellen van het uitdrukkelijke beding, dat de humanistische orga
nisaties geen opzettelijke anti-godsdienstige, anti-christelijke of anti
kerkelijke propaganda zullen drijven. Onder dit beding mag de over
heid de geestelijke verzorging van uit het H. V. binnen de organieke ver
banden niet onmogelijk maken, maar heeft zij deze te tolereren. 

Stellig heeft de staat, die op zijn wijze mede heeft te werken aan het 
behoud en de erkenning van God en godsdienst, niet tot taak, de activiteit 
van het H. V. aan te moedigen. De staat kan deze activiteit slechts, en 
dat op basis van verantwoorde verdraagzaamheid, niet weigeren. Van 
haar gereserveerde houding ten opzichte van het H. V. kan de overheid 
geen afstand doen. 

Terloops heeft het rapport-Van Melsen er ook nog melding van ge
maakt, dat er ook voor communisten plaats is in de gelederen van het 
H. V., en dat er voorts in dit H. V. niet alleen plaats is voor hen, die 
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de noodzakelijkheid van ons leger aanvaarden, maar ook voor degenen, 
die de zedelijke geoorloofdheid van het leger bestrijden. 

In de antwoord-brochure verweert het hoofdbestuur van het H. V. zich 
tegen wat het rapport-Van Melsen te dezen opmerkte. Het verbond is 
immers een levensbeschouwings-gemeenschap, welke duidelijk heeft uit
gesproken dat humanisme en dictatuur onverenigbaar zijn, maar die juist 
als levensbeschouwings-gemeenschap het gesprek niet wil afbreken met 
de leden van de C. P. N. die naar eer en geweten deze beginselverklaring 
menen te kunnen onderschrijven (blz. 9). 

Ik acht dit verweer onvoldoende. Want in ieder geval kan het commu
nisme nu kernen gaan vormen in het H. V., terwijl bovendien de over
heid in elk geval in het ongewisse verkeert, of geestelijke adviseurs van 
het H. V. niet verkapte communisten zijn. Wie de praktijken van het 
communisme ook maar enigszins kent, kan weten, dat het juist vereni
gingen die het niet beslist uitsluiten, bij voorkeur uitkiest om ze te infil
treren. Het H. V. biedt zo de mogelijkheid, een mantelorganisatie van 
het communisme te worden, d. w. z. een organisatie die de grondslagen 
van het Nederlandse staatsleven ondersteboven wil keren. Iedere verdraag
zaamheid jegens communisten betekent een invalspoort voor het commu
msme. 

Even onvoldoende is de antwoord-brochure ter zake van het anti
militairisme. De overheid heeft geen enkele garantie, dat geestelijke advi
seurs uit het midden van het H. V. geen anti-militairistische propaganda 
zullen voeren. Wanneer de antwoord-brochure oordeelt, dat "een geeste
lijke organisatie die niet ten diepste getroffen is door het verschrikkelijke 
probleem van bewapening en oorlog eenvoudig beneden de maat van zijn 
verantwoordelijkheid blijft" (blz. 10), dan blijft zij zelf beneden de maat 
van het gesprek. \i\Tant dit laatste was heel niet in geding. In geding was, 
dat men lid van het H. V. kan zijn, wanneer men het leger zedelijk on
geoorloofd acht. Heel niet was in geding, of men niet getroffen is door 
het verschrikkelijke probleem van bewapening en oorlog. Dat kan men 
toch ook ten diepste zijn, wanneer men het Nederlandse leger zedelijk 
geoorloofd, ja geboden acht? 

Deze afleidingsmanoeuvre van de antwoord-brochure moge niet tot ge
volg hebben, dat onze overheid zich zand in de ogen laat strooien. Zij 
wete, en zij heeft er rekening mee te houden, dat het anti-militairisme in 
de kringen van het H. V. de volle ruimte heeft. Zij heeft hiermede voor
al rekening te houden, wanneer de vraag van toelating van geestelijke 
adviseurs tot onze kazernes en binnen ons leger aan de orde is. Want 
de toelating van de propaganda van het anti-militairisme en zijn propa
gandisten aldaar ware een overheidsmisdaad. 

Maar nu het humanistische antwoord op de hoofdinhoud van het rap
port-Van Melsen. Dit kan saamgevat worden in de herhaalde verklaring: 
dat zij niet in de Nederlandse volksgemeenschap tot tweede-rangs burgers 
wensen gedegradeerd te worden. 

Hier ligt de kern van heel de kwestie. Immers, het rapport-Van Melsen 
stelt slechts de vraag, of het H. V. naar regels van verdraagzaamheid 
door de overheid geduld kan worden. Het verwerpt terstond de gedachte, 
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dat het H. V. als geestelijke beweging gelijkwaardig zou zijn aan het 
christelijk geloof, alsmede de gedachte, dat de overheid het als gelijk
waardig zou hebben te beschouwen en te behandelen. Ten aanzien van 
de belijders van de christelijke godsdienst komt in Nederland de vraag 
van verdraagzaamheid vanwege de overheid niet eens aan de orde. Ten 
aanzien van het H. V. echter juist wel. 

Deze positiekeuze, die stellig met recht er van uitgaat, dat de geestelijke 
signatuur van de Nederlandse samenleving een christelijke is, wordt door 
het H. V. zo geïnterpreteerd, dat zijn aanhangers daardoor tot tweede
rangs burgers worden gedegradeerd. Over de term valt niet te twisten. 
Maar hoe, indien de zaak zelf in ogenschouw wordt genomen ? Wel dan 
stelt de antwoord~brochure tegenover het rapport-Van Melsen een eigen 
visie. Het bouwt de idee der verdraagz·aamheid op de grondslag van de 
overtuiging, dat de waarheid steeds vergt dat zij in vrijheid wordt aan
vaard; anders houdt ze op voor de betrokkene werkelijk waarheidskarak
ter te hebben. Ook daarom moet terwille van de mogelijke doorbraak 
van het waarheidsinzicht de dwaling niet onderdrukt worden (blzz. 10, 19). 

De hoogste waarheid omtrent de mens sluit de verdraagzaamheid in. 
Zij is de waarheid van het in ieder mens werkend waardebesef, dat slechts 
een schroomvolle benadering van de ander in zijn worsteling om waar
heid gedoogt. 

V oorts fundeert de antwoord-brochure de verdraagzaamheid "op de 
eerbiediging van de ander in zijn eerlijke levensovertuiging. In het besef 
dat die ander in zijn overtuiging ten volle aanwezig is, zodat men die 
overtuiging en de daaruit voortvloeiende gedragingen niet kan onder
drukken zonder de persoon aan te tasten" (blz. 18/19). 

Heeft de antwoord-brochure hiermede een gespreksbasis geboden aan 
al die medemensen, die de humanistische overtuiging niet zijn toegedaan? 
Ik meen dit te moeten ontkennen. Het heeft opnieuw slechts een alleen
spraak gehouden. En dan nog wel een alleenspraak, die opnieuw bewijst, 
hoe zwak het H. V. staat tegenover overtuigde aanhangers van het geeste
lijk nihilisme. Hoe zwak ook tegenover overtuigde communisten, wie het 
waarlijk niet schort aan een persoonlijke "eerlijke" levensovertuiging, zo 
min als aan een in hen werkend waardebesef. Maar een alleenspraak, die 
in de "waarheid" omtrent de mens nu juist volslagen onrecht doet aan de 
overtuigde christen. Deze is naar zijn wezen niet een in vrijheid om de 
waarheid worstelende persoon. Heidegger heeft op deze grond de christ
gelovige nog kortelings uitgesloten uit de gemeenschap der "denkende 
denkers" en der ware filosofen. Het H. V. doet niet anders. 

Wij constateren dit. En willen onzerzijds juist met deze constatering 
het gesprek op gang brengen, met de eenvoudige vraag: knip ons niet 
naar uw patroon; laat ons onszelf zijn; eerbiedig ons in onze "eerlijke 
levensovertuiging". Het eerste blijk van zulk een eerbiediging zal toch 
hierin moeten bestaan, dat ge uw mens-beeld niet aan ons opdringt, en 
de verdraagzaamheidsidee, die ge voor het overheidsbeleid in Nederland 
opstelt, niet zo fundeert, dat alleen een humanist er vrede mee kan hebben. 

Deze verdraagzaamheidsidee van het H. V. kan grondslag van de 
Nederlandse samenleving worden. Maar ze betekent dan, dat de signatuur 
der Nederlandse samenleving een exclusief-humanistische wordt. In strijd 
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met de historie en in strijd ook met de actuele situatie van vandaag. En 
verbonden met het niet denkbeeldige gevaar, dat het principieel geestelijk 
nihilisme tenslotte met "de winst" gaat strijken. Want waarom zou de 
geestelijke nihilist niet dermate in zijn uitingen en gedragingen zelf ver
weven zijn, dat men ook zijn nihilisme niet kan onderdrukken zonder zijn 
persoon aan te tasten? 

Meent de antwoord-brochure, dat "de fundering van de verdraagzaam
heid, zoals daarin geboden, zeker niet onze zwakste stelling is" (blz. 19), 
dan betwisten wij dit. Want deze fundering is dermate wezenlijk ge
bonden aan het humanistische mens-beeld, dat men humanist moet zijn, 
om deze fundering te kunnen aanvaarden, en dat men haar principieel 
verwerpelijk moet achten, wil men als christen niet overstag gaan. 

Intussen zijn er in de antwoord-brochure ook passages te vinden, die 
laten zien, dat men een enkele maal oog heeft gehad voor het eigene van 
de niet-humanistische mens. Zo wordt op blz. 17 de weg tot een waar 
gesprek metterdaad geopend, door de erkenning, dat de visie, die de huma
nist op de leden der christelijke kerken heeft, niet dezelfde is als de visie, 
die bij het humanistische mens-beeld past. Humanistische verdraagzaam
heid zal hiervan het gevolg moeten zijn. Deze verdraagzaamheid zal dan 
moeten uitkomen in de aanvaarding van de eigen uitingen van de kerk 
in het openbare leven. Wel wordt hieraan een voorbehoud toegevoegd, 
n.l. dat aan anderen dan tot de kerk behorenden niet godsdienstige eisen 
dwingend worden opgelegd. Hiermede gaan wij gaarne· accoord. Maar 
ook wordt nog als voorbehoud gesteld, dat "aan de staat de eis niet mag 
worden gesteld van bijzondere tegemoetkomingen voor de kerk alleen" 
(blz. 17). Als regel voor het overheidsgedrag wordt dan voorts voorge
slagen, dat de overheid tegenover alle in het volksleven aanwezige "acht
bare levensovertuigingen" een gelijke houding aanneemt. Immers, zo heet 
het, "binnen iedere historisch gegroeide gemeenschap ontwikkelt zich een 
algemene norm, een "idée gouvernementale", die de grenzen aangeeft 
van wat naar een gemeenschappelijk rechtsbewustzijn als aanvaardbaar 
wordt beschouwd binnen de rechtsgemeenschap" (blz. 19). 

Deze "idée gouvernementale", die ook van r. k. zijde wel voorgestaan 
wordt, wordt hier gesteld tegenover de idee van het algemeen welzijn, 
waarvan het rapport-Van Melsen uitging. Intussen zien wij in de prac
tische toepassing van beide ideeën geen overwegend verschil. Zeker niet 
wanneer we brochure en rapport met elkander vergelijken. Ik geloof dan 
ook niet, dat het rapport-Van Melsen met zijn idee van het algemeen wel
zijn materieel iets anders beoogde dan de antwoord-brochure met de 
"idée gouvernementale". In beide gevallen blijft de vraag bestaan: welke 
behoort de geestelijke signatuur te zijn van het Nederlandse staatsleven 
in onze tijd? 

Deze vraag kan dan ook als volgt worden toegespitst: wanneer, zoals 
het H. V. in deze brochure ook zelf wil erkennen, geen christen het 
humanisme gelijkwaardig kan achten met het christelijk geloof, kan de 
christenheid in Nederland dan toch wel voorstaan, dat het humanisme tot 
de achtbare levensovertuigingen in Nederland gerekend moet worden, en 
op dezelfde voet, gelijkberechtigd, door de overheid, ook en vooral in haar 
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organieke verbanden, wordt behandeld, als waarop zij de kerk en het 
christelijk geloof tegemoet treedt? Kan de christenheid er aan mede
werken, dat de signatuur van het Nederlandse staatsleven tegelijkertijd 
een christelijke en een niet-christelijke is? 

Zoals wij reeds vermeldden, wijst Dr Brongersma deze mogelijkheid 
af. Hij staat hierin zo goed als eenzaam in de P. v. d. A. Immers, in de 
debatten rondom deze kwestie in de Eerste Kamer gevoerd, heeft de 
heer Van Walsum, lid van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de 
P. v. d. A., het standpunt van de P. v. d. A. verdedigd en gepleit voor een 
volledige gelijkberechtigdheid. Op dit belangwekkende punt is hij dus 
stellig doorgebroken naar het humanistische standpunt, en afgeweken van 
wat hij eertijds als lid van de Christelijk Historische Unie geacht mag 
worden te hebben voorgestaan. 

Het rapport-Van Melsen daarentegen is het op het kardinale punt te 
dezen met Dr Brongersma eens. Het is bovendien van oordeel, dat het 
H. V. eerst in de vrije sectoren van het Nederlandse volksleven moet aan
tonen, dat het de toets der vergelijking met de christelijke kerken kan 
doorstaan. Dit klemt te meer, daar ook het H. V. in deze brochure zelf 
erkent, dat het zichzelf niet representatief mag achten voor de buiten
kerkelijken in Nederland. 

Het gaat hier om niet minder dan om de geestelijke signatuur van de 
Nederlandse Staat. Tot op heden staat het humanisme als geestelijke be
weging niet gelijkberechtigd naast het christendom. Zeker niet in de 
organieke verbanden. Zal dit voortaan moeten veranderen? Zal de over
heid als maatstaf moeten nemen wat het H. V. de achtbaarheid ener 
levensovertuiging noemt? 

Het komt ons voor, dat hierover stellig te spreken valt, indien echter 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

De eerste voorwaarde is wel, dat het H. V. zich principieel op zulk 
een wijze in zijn diepste motieven zal hebben te onderscheiden van het 
geestelijke nihilisme, dat het voor een all-round achtbare levensover
tuiging gehouden kan worden. Daartoe zal het moeten aantonen, dat het 
zelf het geestelijk nihilisme niet achtbaar kan vinden. En dat op gronden, 
die zonneklaar aan vriend en tegenstander duidelijk maken, dat het 
wezenlijk in zijn grondbeginselen tegen dit geestelijk nihilisme overstaat. 
Dit bewijs zal moeilijk te leveren zijn. Wij willen graag erkennen, dat 
het humanisme juist het geestelijk nihilisme wil bestrijden. Maar daar
mede zijn wij niet geholpen. Zoals ik reeds uiteenzette, zal het nog iets 
anders met klare bewustheid moeten uitdragen dan de ideeën van persoon
lijke waarachtigheid, normbesef en waardegevoel. Omdat immers deze 
ideeë.n ook volwaardig door het geestelijk nihilisme worden beleden! 

De tweede voorwaarde is -wel, dat het niet in positieve zin anti-christe
lijk zal mogen zijn. De christen kan er begrip voor hebben, dat iemand, 
die de eerlijke overtuiging heeft, niet anders dan practisch atheïst te 
kunnen zijn, nu wil gaan roeien met de riemen die hij heeft. Hij heeft 
daarvoor respect. Maar wanneer de humanist bewust de verankering vah 
's mensen levensgedrag in de belijdenis van de levende God en Zijn 
liefdegebod afwijst en bestrijdt, dan zal het toch een christen onwaardig 
zijn, zulk een in wezen anti-christelijke levensovertuiging gelijkberech-
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tigdheid in het staatkundig bestel te verlenen. Dit klemt te meer, omdat 
dit humanisme, naar ik meen te hebben aangetoond, dichter bij het geeste
lijk nihilisme dan bij het christelijk geloof staat en in zijn publieke ge
schriften eerder openstaat voor anti-christelijke propaganda dan dat het 
de propaganda ten gunste van het christelijk geloof in eigen kring ge
doogt. Zeggen wij teveel, wanneer wij stellen, dat het in eigen machts
sfeer voor het christelijk geloof geen ruimte wil laten? Hoe kan nu een 
christen, anders dan noodgedwongen, er aan medewerken, dat de signa
tuur van ons staatsleven voortaan mede door zulk een geestesbeweging 
zal worden bepaald? Dit betekent immers niet enkel een breuk met het 
verleden, maar het houdt ook een zelf-degradatie van het christendom in. 
Bij deze stand van zaken kunnen wij voorshands niet anders dan voor
standers zijn van de handhaving en bevordering van het christelijk
nationaal karakter van ons staatkundig streven en statelijk leven. Wij 
mogen niet anders. 

Dat wil niet zeggen, dat wij geen verdraagzaamheid zouden kunnen 
opbrengen ten aanzien van het H. V. 

In de eerste plaats in de sectoren van het vrije maatschappelijk leven. 
En dan niet alleen in die zin, dat wij er voorstanders van zijn, dat het 
H. V., voorzover het niet aan het communisme bewegingsvrijheid en 
propaganda-ruimte biedt, in vrijheid zijn vleugels mag uitslaan, onder be
scherming van onze overheid. Maar ook in die zin, dat het, waar het 
sociaal-charitatief optreedt, onder bepaalde voorwaarden, op overheids
subsidie aanspraak mag maken. Zijn bestrijding-met-de-daad van het 
practisch geestelijk nihilisme heeft in beginsel recht op overheidssteun. 

Anders staat het echter, wanneer het de organieke verbanden in onze 
samenleving aanbelangt. Stellig kan het H. V. ons aan zijn zijde vinden, 
wanneer het ruimte bepleit voor de toelating van geestelijke adviseurs 
tot Nederlandse onderdanen, die van overheidswege binnen deze ver
banden werden geplaatst, in geval om hun geestelijke verzorging door 
deze onderdanen wordt gevraagd. Hiermede wordt het christelijk karakter 
van ons staatsleven niet verloochend. Maar dit karakter zou stellig wel 
worden geschonden, indien wij zouden ijveren voor gelijkberechtigdheid 
binnen deze organieke verbanden van humanisme en christendom. Wij 
kunnen dit van onszelf niet vergen. En dit te meer niet, aangezien tot 
nu toe het H. V. zich wel als leider voor buitenkerkelijken, ja voor heel 
het Nederlandse volk opwierp, maar het in het geheel niet duidelijk is, 
in hoeverre en in welke mate de buitenkerkelijken hiervan gediend wil
len zijn. 

Onze conclusies verschillen niet veel van die van het rapport-Van Mel
sen. Het zou ons een lief ding waard zijn, indien van de zijde van het 
H. V. die openheid voor een wezenlijk gesprek en die eerbiediging van 
ons als hun medemensen werd aan de dag gelegd, die wel niet bij hun 
enge mensbeeld, maar die wel bij hun pretentie past: de verdraagzaam
heid ten overstaan van de diepste overtuiging van hun medemens, die in 
het schema van hun mensbeeld helaas niet past. Zij kunnen toch, juist 
naar de richtlijn, die zij zichzelf stellen, van ons niet vorderen, dat wij 
voor hun eisen, ook niet voor hun in hun brochure op menig punt ge-
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matigde eisen, capituleren, daar zij toch weten, dat wij, niet het minst 
ter wille van de eigen geestelijke signatuur van het Nederlandse staats
leven, geen protestants-christelijke werkgemeenschap in de boezem van 
de Partij van de Arbeid zijn. Non possumus. 

Verklaring van enige termen 

autonoom: zichzelf de wet stellend; essentie: wezen; humanitas : mense
lijkheid, mens-zijn; pistische fantasie: (on )geloofs-verbeelding; sine ira et 
studio: zonder vooringenomenheid; daemonisering: verduiveling; non 
possumus : het is ons onmogelijk. 
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"De vrijheid van onderwijs" - zo schreef M. D. van Otterloo - "zal 
nu alzoo, wie weet hoe lang, voor een gedeelte van Rotterdam's bevolking 
eene fictie blijven !" 31). Toch veel minder lang dan hij meende. Het beloop 
der besprekingen en de uitslag der stemmingen trok natuurlijk de aan
dacht, niet het minst in den kring der Regering. Dat is volstrekt niet te 
verwonderen, gelet op den stand der zaken. Het conservatieve kabinet kon 
zich allerminst veroorloven de schoolkwestie langer te negeren. Na de 
verwerping van Van Zuylen's begroting was de Kamer opnieuw ontbonden 
en waren, in Januari 1868, verkiezingen gehouden, die goeddeels stonden 
in het teken van den schoolstrijd. De positie van het kabinet werd er niet 
door verstevigd, zodat het zich nu wel genoodzaakt zag met een voorstel 
tot wijziging van de L.O.-wet voor den dag te komen, maar volgens 
minister Heemskerk, die de indiening toezegde, had niet de politieke 
crisis daartoe den doorslag gegeven, maar de beslissing, die in den Rotter
damsen Raad gevallen was; dat was bij hem geweest "de druppel, die den 
emmer deed overloopen" . "In dien Raad heeft men inderdaad het be
ginsel van de begunstiging der openbare school ten koste van het bijzonder 
onderwijs - natuurlijk met de beste bedoelingen - toegepast op eene 
wijze, die iets odieus begon te krijgen. Dat punt kon dus aanleiding geven 
tot de wenschelijkheid van herziening van een enkel punt" 132). 

Zo sprak hij op 27 April 1868; daags daarop werd Van Zuylen's be
groting opnieuw verworpen; het ontwerp was dus wel, gelijk J onckbloet 

31) Maandschrift enz., blz. 335. 
32) Vgl. Handelingen Tweede Kamer 1867/68, H, blz. 384. 
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opmerkte, "ter twaalfder ure ingediend" 33). Men geraakte opnieuw in een 
politieke crisis; ditmaal zou het kabinet ze niet overleven. 

Wat er met het ontwerp gebeurde, zien we zo dadelijk. Eerst een enkel 
woord over de politieke verhoudingen in Rotterdam, met name die tussen 
liberalen en rooms-katholieken. Bij de verkiezingen van Januari 1868 
trokken de laatsten niet één lijn. Er waren er, die conservatieve candidaten 
aanbevalen of althans op hen stemden 34); er waren er echter ook vrij 
wat, die hun stem op liberalen uitbrachten. Het viel verscheidenen, in 
weerwil van allerlei bezwaren, niet gemakkelijk zich van dezen los te 
maken; daarvoor had men te lang met hen samengewerkt. Zo vindt men 
den naam van De Bruyn zowel als dien van den als "liberaal-katholiek" ge
doodverfden G. J. Huygen 35) onder een oproeping van het bestuur der 
kiesvereniging "Orde", waarin het beleid van het zittende kabinet op felle 
wijze werd gegispt 36). Deze oproeping is geplaatst in de N.R.Ct. van 16 
Januari 1868; zij dateert dus uit den tijd vóór de behandeling van het 
voorstel-De Bruyn. De verwerping daarvan had voor Rotterdam het be
langrijke gevolg, dat de kloof tussen liberalen en rooms-katholieken ver
wijd werd. Hadden de laatsten reeds lang geklaagd, met name over achter
stelling bij het begeven van ambten, nu kwamen zij tot een daad: "de be
eindiging der schoolkwesties deed alle geduld verliezen. Er vereenigden 
zich eenige aanzienlijke Katholieken, die eene kiesvereeniging onder den 
naam "De Grondwet" oprigtten, om zoo mogelijk een dam op te werpen 
en eene verandering te brengen in den bestaanden drukkenden toe
stand" 37). Het moge in het algemeen waar zijn, dat het oprichten van 
r.k. kiesverenigingen een gevolg is geweest van het uitvaardigen van het 
bekende Mandement der bisschoppen, in Rotterdam was dit al eer ge
schied, waarschijnlijk in April of Mei 38). 

In het begin van Juni trad het kabinet Fock-Van Bosse op. Onder den 
eerstgenoemde ressorteerde als minister van Binnenlandse Zaken het on
derwijs. Hij begon met het ontwerp van zijn voorganger Heemskerk in 
te trekken. Reeds een week na zijn ambtsaanvaarding (11 Juni) gaf hij 
te kennen, dat men "door een eerlijke en volkomen rechtvaardige toe
passing van de wet" aan de bezwaren van velen tegemoet kon komen. 
Behalve dat ontwerp had hij ook het besluit gevonden van den Rotter
damsen Raad, "dat zijn voorganger enigszins'" had "doen overhellen om 
zijn ontwerp in te dienen". Hij betreurde, dat het besluit genomen was, 
maar dat stond zijns inziens volstrekt niet in verband met de toepassing 
van de wet op het L.O. en hij zou dan ook de maatregelen overwegen, 
die zouden kunnen worden genomen om daaraan geen uitvoering te 

33) Vgl. Tijdspiegel, 1868, 11, blz. 65. 
34) Vgl. de advertenties in de N.R.Ct. van 19 Januari 1868; hieruit blijkt, dat r.k. 

kiezers candidaten van de kiesvereniging Van Hogendorp (vgl. N.R.Ct. van 18 Jan.) 
aanbevalen. 

35) Vgl. J. W. T. op.cit., blz. 20; vgl. blzz. 37-38. 
36) Vgl. Mr H. J. van Buren's Overzigt over de ontbinding der Tweede Kamèr der 

Staten-Generaal en de gevolgen daarvan in Rotterdam (brochure 18 Januari 1868; 
G. A.), blzz. 12-13. 

37) Vgl. J. W. T., op.cit., blzz. 25-26. 
38) Dit valt op te maken uit de brochure van J. W. T., die, daar er geen melding in 

gemaakt wordt van Fock's ingrijpen, niet later dan in Juni gesteld kan worden; ook 
niet eer, daar er een brief in wordt vermeld van G. J. Huygen aan de kiesvereniging 
"Burgerplicht" van 1 Juni 1868; vgl. 20 en blz. 37, r. 3 v.o. - W. C. Mees, op.cit., 
b1zz. 565-566, heeft zich op dit punt vergist. 
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geven. Het r.k. lid J. A. C. A. van Nispen tot Sevenaar verklaarde daarop, 
dat, al betreurde hij 's ministers houding ten opzichte van het bijzonder 
onderwijs in het algemeen, hij toch één punt met genoegen vernomen 
had, nl. dat Z. E. overwoog het Rotterdamse besluit buiten werking te 
stellen. "Aangenaam zal het mij zijn, dat ten minste aan dat schandaal 
een einde komt" G9). 

De minister liet er geen gras over groeien. Aan de elfde bijeenkomst 
der provinciale inspecteurs van het L.O., die den 17den Juni in Den Haag 
haar werkzaamheden begon en officieel onder zijn leiding stond, legde 
hij de vraag voor of burgerlijke armbesturen bevoegd waren, aan ouders, 
die enigen onderstand ontvingen, als voorwaarde der bedeling de verplich
ting op te leggen, dat zij hun kinderen moesten laten onderwijzen, en wel 
uitsluitend op de openbare armenscholen. Daags daarop verscheen Z. E. 
zelf in de vergadering, zonder echter aan de besprekingen deel te nemen; 
deze namen dien zelfden dag een aanvang en werden den 22sten tot een 
eind gebracht. Het antwoord kwam hierop neer, dat de letter van de L.O.
wet, evenmin als die van de Armenwet, daarop een bepaald antwoord gaf, 
maar dat zulk een verplichting noch met den geest der Onderwijswet noch 
met dien van de Grondwet overeenstemde. De vrijheid van onderwijs 
bracht mee, dat geen ingezetene die niet bedeeld werd, gedwongen kon wor
den zijn kinderen naar de openbare school te sturen, maar dan mocht, naar 
het eenstemmig gevoelen der inspecteurs, in de omstandigheid, dat iemand 
gedwongen was tot het burgerlijk armbestuur zijn toevlucht te nemen, 
geen aanleiding gevonden worden, hem op dit punt in slechter conditie 
te brengen dan zijn meergegoede medeburgers. Er waren nu eenmaal 
zowel onder de armen als onder de gegoede standen ouders, die met het 
openbaar onderwijs geen vrede hadden. Voor hun gemoedsbezwaren moest 
men, ook al deelde men die niet, toch eerbied hebben. Niemand, hetzij arm 
of rijk, mocht tot handelingen gedwongen worden in strijd met zijn geweten, 
en "dat het onthouden van bedeeling aan hem, die zonder die bedeeling 
gevaar loopt van gebrek om te komen, inderdaad dwang is, kan in rede
lijkheid niet worden betwist". Op grond hiervan waren enkele inspecteurs 
~elfs van oordeel, dat het stellen van de voorwaarde van het schoolgaan 
in het algemeen niet overeenstemde met den geest onzer wetgeving, die geen 
"schoolplichtigheid" kende en haar, blijkens hetgeen in de Kamer voor
gevallen was, ook niet kennen wilde; de grote meerderheid echter meende, 
dat art. 24 der Armenwet daartoe wel de bevoegdheid gaf. Intussen waren 
allen het er over eens, dat, zo men den ouders geen vrije keus liet, "dit op 
den duur niet dan nadeelig kan werken, omdat bij den aangeboren vrij
heidszin onzer natie, een instelling, tot welker gebruik men gedwongen 
wordt, onvermijdelijk eindigt met bij velen weerzin te wekken. En even
zeer als het afkeuring verdienen zoude, bijaldien de vrije ontwikkeling 
van het bijzonder onderwijs werd belemmerd, evenzeer ware het te be
treuren, indien het openbaar onderwijs, ten gevolge van zoodanige maat
regelen, in de achting van 't algemeen daalde, en de eerbied voor de over
heid, waarvan die maatregelen uitgaan, bij de ingezetenen werd onder
mijnd. Op grond van de bovenstaande beschouwingen is de vergadering 
eenparig van oordeel, dat de besproken voorwaarde in het belang van het 

39) Handelingen der Tweede Kamer 1867/68, Il. p. 423-424. 
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onderwijs en van de verhouding der ingezetenen tot de overheid niet 
raadzaam is en niet overeenkomstig den geest onzer staatsinstellingen" 40). 

, Het was op dit advies, dat de minister zich beriep, toen hij reeds den 
30sten Juni een schrijven richtte tot den commissaris der provincie Zuid
Holland, waarin hij verklaarde het te betreuren, dat ingevolge de ver
werping van het voorstel-De Bruyn art. 31 van kracht gebleven was, en 
hem verzocht om, wanneer hij, evenals de inspecteurs, met hem instemde, 
dit te doen blijken in een schrijven aan het gemeentebestuur te Rotterdam 
en daaraan toe te voegen, "dat de bepaling mij voorkomt in strijd te 
wezen met de belangen van het onderwijs en met het algemeen belang 
en dat ik alzoo gaarne zou zien, dat tot afschaffing dier verplichting kon 
worden besloten" 41). 

Daarop schreef de commissaris, J. Loudon, die zich ook later als 
gouverneur-generaal van Indië als een zeer. zelfstandig en voortvarend 
man heeft doen kennen, den 2den Juli aan B. en W. van Rotterdam een 
brief, die aan duidelijkheid .niets te wensen overliet. Hierin herinnerde hij 
er aan, dat hij den burgemeester, reeds lang voordat de zaak in den Raad 
behandeld werd, in een onderhoud had meegedeeld, dat bij hem de vraag 
gerezen was, of art. 31 der verordening wel in overeenstemming was 
met art. 24 der Armenwet, en dat hij het "zeer onvrij zinnig en bedenkelijk 
en, zoo niet onwettig, althans in bepaalden strijd met den geest onzer 
wetten acht(te) om de vrijheid in de keuze der school, die in het .nauwst 
verband staat met gewetensvrijheid, te beperken of beter gezegd geweld 
aan te doen"; art. 33, laatste lid, van de wet van 1857 sprak wel van 
"bevorderen" van het schoolgaan, "d.i. aanmoedigen, in de hand werken, 
maar niet dwang, laat staan gewetensdwang uitoefenen". Hij wees de 
bewering af, als zou hier geen sprake zijn van dwang, "daar het feit, dat 
men wil bedeelen, de volstrekte onvermijdelijkheid der bedeeling con
tracteert (art. 21 der armenwet), zoo dat het hier geldt eene quaestie van 
leven of dood, maar geenszins van vrijen wil". Hij zou er zich zeer 
in verheugen, zo de Raad kon besluiten "uit eigen beweging in te trekken 
of in bevredigenden zin te wijzigen eene bepaling, die terecht aanstoot 
geeft en, naar ik vrees, eene voor Rotterdam weinig vleyende vermaard
heid heeft verkregen"; het was daartoe, dat hij de medewerking van 
B. en W. inriep 42). 

Dezen legden den 13den Juli de missive van den commissaris zowel als 
die van den minister over aan den Raad, daarbij in het bijzonder wijzende 

. op het eenparig gevoelen der inspecteurs en op het feit, dat, toen Z. E. in 
de Kamer had verklaard het in dezen genomen besluit te betreuren, wel 
een der leden daarmee zijn instemming betuigd had, doch geen ertegen 
opgekomen was; bovendien daarop, dat 's ministers voorganger al door 

. middel van een wetsontwerp het intrekken of buiten-werking-stellen van 
de bepaling had zoeken te bereiken. Waar nu zo vele "bekwame en des
kundige mannen onderling volkomen EENSTEMMIG oordeelen", dat 

40) Een samenvatting van de beraadslagingen is te vinden in het Jaarboek voor het 
Lager Onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden, onder redactie van Dr M. P. 
Lindo, 1869, blzz. 154-155; eveneens in den noot 41 genoemden brief. 

41) De brief van den minister is in zijn geheel overgenomen in De Hoop des Vader
lands, I, no. 14 (29 Juli 1868). Dit weekblad, dat eind April 1868 voor het eerst ver
scheen, kwam in de plaats van het boven meer dan eens aangehaalde Maandschrift. 

42) Ibidem. 
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de bepaling niet langer onveranderd kon worden gelaten, stelden B. en W. 
den Raad voor de zaak opnieuw in overweging te nemen. Voorzover de 
Raad aan het verlangen van het hoge bestuur zou willen voldoen, waartoe 
zij "wel zouden overhellen te adviseren", bevalen zij een wijziging van 
art. 31 aan in den geest van het voorstel-Viruly 43). 

Zo kwam de zaak dus opnieuw in den Raad. Het eerst den 16den Juli; 
Ledeboer stelde toen voor het advies in te winnen van het Burgerlijk 
Armbestuur, de Plaatselijke Schoolcommissie en de beide schoolopzieners, 
maar de voorzitter verklaarde zich daartegen: blijkbaar wilde hij er nu 
een eind aan zien. De Raad achtte zich ook voldoende voorgelicht: er 
was althans niemand, die het voorstel-Ledeboer steunde. 

De eigenlijke behandeling had een week later, den 23sten Juli, plaats. 
Voor Viruly was het advies van B. en W. aanleiding opnieuw met zijn 
voorstel van 13 Maart, nu enigszins gewijzigd, voor den dag te komen. 
Eerst had al Mr H. J. van Buren het woord gevoerd. Hij klaagde over 
de . gewoonte de sprekers in te schrijven: men kreeg dan lange, vooraf 
gemaakte redevoeringen te horen van leden van dezelfde richting, terwijl 
een ander niet aan het woord kon komen; zo was het hem vergaan, den 12-
den en den namiddag van den 13den Maart; op den avond van dezen dag 
had hij niet aanwezig kunnen zijn. Hij stelde op het voorstel-Viruly het 
volgende amendement voor: "de Raad besluit aan B en W op te dragen te 
zorgen, dat bij de uitvoering van art. 31 der verordening op het Burgerlijk 
Armbestuur de vrijheid van ouders en voogden, opzigtens de keus tusschen 
het openbaar en bijzonder onderwijs, onbekrompen in acht genomen 
worde; met verzoek van dit besluit den heer Commissaris des Konings, 
als een blijk van waardering der zorg van de hooge Regeering voor de 
wettelijke vrijheid van het onderwijs, kennis te geven"; doch hij zag zich 
genoopt dit amendement in te trekken, daar het in het geheel niet ge
steund werd. De Raad voelde zich volstrekt niet geroepen mee te gaan 
met den "volbloed-conservatief" genoemden voorsteller, die tijdens de ver
kiezingen in Januari in ondubbelzinnige termen de houding der liberalen 
met betrekking tot het kabinet Van Zuylen-Heemskerk gelaakt had 44), en 
was evenmin geneigd den commissaris dank te betuigen. Het Zondagsblad 
van enige dagen tevoren (18 Juli) had reeds zijn misnoegen over diens 
houding doen blijken; werd van Fock's missive gezegd, dat zij het alge
meen belang er met de haren bijsleepte, die van Loudon stak daarbij 
"zeer ongunstig" af; daarin werd zonder bewijs van gewetensdwang en 
onwettigheid gesproken, en dan die "weinig vleyende vermaardheid"! 
"Rotterdam behoeft de vaderlijke vermaningen van den Commissaris der 
Provincie niet". 

In den Raad kwam hetzelfde misnoegen tot uiting. Roest van Limburg 
achtte de wijze, waarop hij zich over den Raad had uitgelaten, onverdiend; 
Ledeboer kwam op tegen de passage, dat het hier gold een kwestie van 
leven of dood, maar geenszins van vrijen wil; Visser meende, dat men art. 
31 niet wijzigen moest enkel omdat de commissaris en de inspecteurs dat 
verlangden; er werd een pressie geoefend, die met de waardigheid van den 
Raad niet overeen te brengen was, en waaraan deze niet moest toegeven 

43) Ibidem. 
44) Vgl. Mr H. J. van Buren's Overzigt enz. 
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door van het vroegere besluit terug te komen; om die reden behoorden 
alle leden tegen het aanhangige voorstel te zijn, ook die in Maart tot de 
minderheid behoord hadden. Hij vond weerklank bij Milders, die toen voor 
het voorstel-Viruly gestemd had, doch nu verklaarde na al wat er over 
geschreven en gesproken was van de onwettigheid van art. 31 niet over
tuigd te zijn. De Monchy meende nog de opmerking te moeten plaatsen, 
dat door de verplichting tot schoolbezoek de verdraagzaamheid zou worden 
bevorderd, waarmee hij zich een afstraffing van De Bruyn op den hals 
haalde: hij was ook zeer voor het bevorderen van verdraagzaamheid, maar 
meende, dat men daartoe niet gedwongen moest worden. 

Van meer belang was hetgeen Van Oordt in het midden bracht: "Ik 
acht mij niet geroepen tot eene uitlegging der wet, maar ik meen, dat 
wanneer Rotterdam in 1855 en 1857 heeft gedwaald, dit dan maar officieel 
moet blijken. Kan dit geschieden, welnu, laat de regeering dan daaromtrent 
voorstellen doen. En wat betreft eene uitlegging van den geest der wet, 
zulk eene uitlegging kan ieder oogenblik veranderen, want de eene verschilt 
in dit opzicht in opinie met den ander". Dit sloeg terug op hetgeen de 
wethouder Frans van Vollenhoven gezegd had: ofschoon nog altijd van 
mening, dat art. 31 "nuttig en billijk is, niet in strijd met de wet" en niet 
overtuigd, dat er gewetensdwang in lag, zo moest hij toch, gelet op het 
oordeel van zoveel kundige en achtenswaardige mannen, de mogelijkheid 
erkennen, dat hij dwaalde en "dat art. 31/, hoewel niet in strijd met de 
letter der wet, dan toch in strijd met den geest der wet - ik zeg niet is -, 
maar kan zijn". Na rijpe overweging had hij dan ook in het college van 
B. en W. zijn instemming betuigd met het nu ingediende voorstel, "vooral 
omdat het blijven vasthouden aan het bestreden art. 31 op nieuw agitatie 
in den lande zou kunnen opwekken, en dat kwaad zou m.i. veel erger zijn 
dan het nadeel, hetwelk misschien zal ontstaan door toe te geven aan de 
thans van ons verlangde concessie." Roest van Limburg verklaarde zich 
bereid met het voorstel-Viruly mee te gaan. 

Ook voorstanders van het voorstel-De Bruyn zouden er hun stem aan 
geven, . zo Pincoffs, die er nog op wees, dat er buiten Rotterdam geen 
enkele stem ter verdediging van art. 31 was opgegaan, en De Bruyn zelf, 
op wiens aandrang Viruly alsnog de bewaarscholen voor armen in zijn 
voorstel opnam. Het luidde nu als volgt: 

Als hoofdbeginsel wordt gesteld, dat het schoolgaan van kinderen 
uit huisgezinnen, die eenigen onderstand genieten, door raad en 
aansporing tot geregeld schoolbezoek op de openbare armenscholen 
voor armen, zooveel mogelijk zal worden bevorderd, zonder dat 
echter die bemoeyenis mag worden uitgestrekt tot die bedeelden, die 
hunne kinderen op bijzondere scholen geplaatst hebben, of bij voor
keur wenschen te plaatsen 45). 

N adat eerst nog een amendement van den wethouder Hoffmann, dat 
niet voldoende gesteund werd om een punt van beraadslaging te kunnen 
uitmaken, met 24 tegen 6 stemmen verworpen was, werd nu het voorstel
Viruly met 18 tegen 12 stemmen aangenomen. De twaalf die-hards waren 

45) Deze tekst is te vinden in het Gemeenteblad 1868, no. 20. 
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Van Oordt, Dekker, Milders, Van Andel, Van der Wens, De Monchy, 
Visser, Löhnis, Ledeboer, Duuring, De Critter en Van der Hoeven. Zoals 
door den Voorzitter werd medegedeeld, zou ook Hoynck van Papendrecht 
tegen gestemd hebben indien hij niet op reis was geweest. 

De N.R.Ct. schreef daags daarop (24 Juli): "Zoo is dan art. 31 van de 
verordening op het Burgerlijk Armbestuur bezweken! Het artikel, waar
door het vervangen wordt, laat aan de bedeelden de meest onbeperkte 
vrijheid: zij hebben nu voortaan het regt, om hunne kinderen op een 
openbare of bijzondere school te plaatsen, zij hebben tevens het regt, om 
hunne kinderen in het geheel geen onderwijs te doen genieten! Wij kunnen 
aan het besluit van den Raad niets veranderen en hebben derhalve slechts 
de hoop te uiten, dat men zich over de gevolgen nimmer zal hebben te 
beklagen". 

Kan men de critiek in Nijgh's dagblad niet anders dan gematigd noe
men, die in zijn weekblad was, ofschoon in denzelfden geest, toch meer 
vrijmoedig: 

"De oppostie tegen art. 31 der verordening op het Burgerlijk Arm
stuur, heeft ditmaal gezegevierd. De Raad heeft gezwicht voor de pressie 
die op hem werd uitgeoefend ... 

Alzoo geen dwang meer. De bedeelden mogen voortaan geen onderwijs 
aan hunne kinderen laten geven; zij krijgen toch bedeeling. Men zal 
hen, met den hoed in de hand verzoeken, om hunne kinderen op de eene 
of andere school te plaatsen, maar als zij daartegen gemoedsbezwaren 
hebben, of als zij er meer voordeel in zien om hunne kinderen met lucifers 
of met den schoenenbak te laten loopen, dan hebben zij daartoe de vrijheid. 
Vive la liberté, la fraternité et Ie pauperisme! De grondwet zal nu eerst 
worden geëerbiedigd; het burgerlijk regt zal eindelijk, worden gehand
haafd; de schoolwet zal niet meer in geest en strekking worden verkracht. 
Rotterdam is eindelijk echt liberaal, en zal buiten af weer in beteren naam 
komen. Een nieuwe dageraad is aangebroken, en dat alles dank zij een 
gemeenteraadsbesluit, met 18 tegen 12 stemmen genomen. 

Menvrage ons geen analyse van, geen oordeel over de gevoerde beraad
slagingen. Het officieel verslag van de Handelingen van den Raad geeft 
ze bijna woord voor woord terug. Men leze en vorme zich s.v.p; zelf een 
oordeel. Op ons heeft de gansche zaak een zóó pijnlijken indruk ge
maakt, dat we huiverachtig zijn om van onze bevinding rekenschap te 
geven. We staan bovendien voor een fait accomPli, waartegen niets is aan 
te vangen. Al valt het ons hard, we moeten in de magt der feiten be
rusten. En daarom, over deze geheeIe kwestie liefst geen woord meer!" 
(25 Juli 1868). 

Men kan zich indenken, dat het Zondagsblad "huiverachtig" was om 
zich over het besluit van den Raad uit te laten. Met welk een forse taal 
had het zich niet uitgesproken tegen het voorstel-De Bruyn: nog liever 
algemene leerplicht dan het afschaffen van de verplichting voor kinderen 
van bedeelden! "Wie daartoe den moed heeft, stelle het voor"! Hoe scherp 
had het ook nog kort tevoren den commissaris Loudon gehekeld! En nu 
schafte, zo waar! de Raad de verplichting af! Het is te begrijpen, dat 
men aan de kwestie liefst geen woord meer wijdde: zou men er meer van 
zeggen, liep men dan geen gevaar het subsidie van f 1.000,- niet ver
lengd te zien? 
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Van uit een anderen gezichtshoek en ook veel scherper was de critiek van 
De Tijd: 

"Wat niet gold op de lippen van den heer Wethouder De Bruyn, heeft 
dat nu meerder waarde gekregen, omdat de heer Fock het opnam in een 
brief, de heer Loudon het overmaakte aan den Burgemeester en de 
Burgemeester het overleverde aan den Raad? Wel, indien dat waar is, 
dan zal men moeten komen tot het besluit, dat bij zekere Rotterdamse 
liberalen weinig acht wordt geslagen op beginselen, en daarentegen veel 
gelet wordt op personen, omdat als een argument wordt voorgesteld door 
B.' dit argument de zaak zwart maakt, en als hetzelfde argument wordt 
voorgesteld door F., dit de zaak dadelijk wit doet worden ... Omdat er ... 
een liberaal Minister is, die vermaningen schrijft, is de liberale partij 
dádelijk gereed om te gehoorzamen en afstand te doen van hetgeen zij 
kort te voren als haar regt had verklaard" 46). 

Hierin gaf de onbekende brochureschrijver Ego, schoon allerminst een 
geestverwant, De Tijd volkomen gelijk. Had hij deel uitgemaakt van den 
Raad, dan zou hij in de zitting van 16 Juli gevraagd hebben, of de ont
vangen stukken ook nieuwe argumenten bevatten; zo ja, dan had weer 
het advies moeten worden ingewonnen van allen, die daarover vroeger 
geraadpleegd waren; zo neen, dan was het weinig passend de zaak op
nieuw in overweging te nemen: "de Raad als eenheid heeft gesproken". 
Niet ongeestig is zijn antwoord op de vraag wat den Raad bewogen heeft 
van zijn besluit terug te komen: "De kracht van nieuwe argumenten? 
Neen. De een zeide: mijne overtuiging blijft onveranderd, maar ik geef 
toe om geene nieuwe agitatie en onrust in den lande te verwekken, dus 
aan geweld en overmoed. Een ander sprak: eene maand of wat geleden 
stemde ik tegen, thans zal ik vóór stemmen, maar ik dacht toen dat ik op 
het platte land woonde en ik vergiste mij, want ik woon in eene stad. Een 
derde zeide: ik ben van mijn gevoelen niet terug gekomen, maar ik zal 
tegen mijn gevoelen stemmen, omdat zoo vele personen zich vóór die 
verandering verklaard hebben en het ongelijk aan mijne zijde zou kunnen 
zijn, ofschoon het niet zoo is". - Volgens Ego was hier pressie uitge
oefend "ten behoeve van de orthodoxie" (waarmee blijkens het verband 
de rooms-katholieke orthodoxie bedoeld wordt), "van hooger hand, om 
politieke bij-oogmerken"; voor hem stond dit gelijk met "zelfmoord van 
eigen oordeel en handeling" 47). 

Wordt vervolgd. 

* 

46) Overgenomen in Iets over de Rotferdamsche Schoolkwestie door Ego, Rotterdam, 
1868, blz. 20/21. 

47) Ibidem, blz. 20-22. 



108 DR E. DIEMER 

BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Bont is de politiek en even afwisselend als het leven zelf, waar
van zij trouwe1).s een afspiegeling, ja meer dan dat, een deel is. De 
sfeer van haar belangstelling kan zich binnen weinige dagen uitstrek
ken van een Friese geboortelepel (zo bij het wetsontwerp op het 
cadeaustelsel) tot de vragen van begrafenis en crematie. 

Na het Kerstrecès heeft onze volksvertegenwoordiging al dadelijk 
met die verscheidenheid volop van doen gekregen. Maar omdat het 
de verscheidenheid is van het leven zelf, daarom is er in de politiek 
toch ook weer iets van de eenheid van het leven zelf. 

Neem een zaak als de verhoging van de melkprijs, iets wat in den lande 
de gemoederen wel gaande maakte. Een vrij hevig debat in de Tweede 
Kamer liet zich verwachten. Maar er was in feite een grote mate 
van inperking in die hevigheid. Waarom? Omdat zich allengs het in
zicht meer had baan gebroken, dat deze verhoging van de melkprijs al 
weer niet een ding was op zichzelf, maar dat een gesprek daarover eerst 
volle zin had in een debat, dat zich over een veel wijder terrein uitstrekte: 
heel de verhouding van kosten en prijzen, van lonen en huren en belas
tingen. 

Vandaar dan ook, dat de critiek op de verhoogde melkprijs een 
gematigd karakter ging dragen. Er waren trouwens al stemmen op
gegaan, die in de aangekondigde heftigheid tegen minister Mansholt, 
de man van de duurdere melk, allerlei politieke bijbedoelingen hadden 
geproefd. Die critiek was met name gekomen van de kant der K.V.P. 
Welnu, zo stelde men het wel, dit moet men zo zien: Dr Drees nadert 
de leeftijd, waarop het onder socialisten niet ongebruikelijk is, zich 
terug te trekken; de heer Mansholt is een der candidaten voor het 
ministerpresidentschap ; er moet de K.V.P. iets aan gelegen zijn, hem tijdig 
politiek onmogelijk te maken. 

Het waren veronderstellingen en ze zijn ook in zoverre niet ver
wezenlijkt, dat de heer Mansholt politiek niet onmogelijk werd gemaakt. 
Het debat zelf droeg - we zeiden het reeds - min of meer een voor
lopig karakter, omdat de melkprijzen tenslotte niet zijn dan een deel 
in een groter geheel. 

Over dat grotere geheel is ook wel iets meer bekend geworden. Naast 
de kwestie van de afroming der melk was er de kwestie van het af
romen der huren. Niet minder dan de Troonrede had daarover zo het 
een en ander aangekondigd. Daarin toch was in het vooruitzicht ge
steld de mogelijkheid van een huuregalisatiefonds : een fonds waarin een 
deel van de te verhogen huren zou worden gestort ten dienste van de 
woningbouw. Tegen de gedachte van dit huuregalisatiefonds is al dade
lijk verzet gerezen, en dat was begrijpelijk. Het huurbeleid der na-oor
logse kabinetten toch was voor critiek alleszins vatbaar. Bij alles wat steeg 
waren de huren min of meer gestabiliseerd met alle gevolgen daarvàn. 
Nu scheen het, dat hierin verandering zou komen, en op dat mom~tit 
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maakte de regering haar toezeggingen weer gedeeltelijk ongedaan door 
dat huuregalisatiefonds aan te kondigen. 

Wat is intussen gebleken? Dat er, ondanks de Troonrede, op dit 
punt binnen het kabinet zelf geen eenstemmigheid bestond. Men heeft 
elkaar slechts op basis van een compromis kunnen vinden: een beperkte 
verhoging voor een deel der woningen en aan de andere kant geen huur
egalisatiefonds. Vóór de verkiezingen, dus zolang dit kabinet zit, is geen 
ander voorstel te verwachten. Met andere woorden: het is een vorm van 
"bevriezing." 

Een tweede aankondiging derhalve van de verkiezingen. De eerste een 
bescheiden heenwijzing, dat sommiger gedachten uitgaan naar een op
volger van de huidige minister-president. Een tweede, belangrijker heen
wijzing, dat in afwachting van de verkiezingen een dieper ingrijpen 
van de regering op het terrein van de huren niet te verwachten valt. 

Zo is het in Nederland en zo is het ook wel o.nvermijdelijk: het regeer
beleid veelszins een zaak van compromis. Het compromis was er al niet 
minder in die andere zaak, die aan de orde kwam: de verhouding van 
begrafenis tot crematie. De standpunten zijn wel bekend. Zij bewegen 
zich van verbod van crematie tot algehele gelijkstelling van crematie met 
begrafe.nis. De situatie zoals zij bestaat is zeker niet bevredigend. De wet 
kent alleen de begrafenis, maar desondanks, door een leemte in de wet, 
wordt crematie niet tegengegaan. Zo heeft zij zich zelfs, zij het op be
scheiden schaal, kunnen inburgeren. Er behoorde iets op gevonden te 
worden, en wat gevonden werd, was - hoe kon het anders? - ook weer 
een compromis. In dit compromis behoudt de begrafenis de voorkeur, 
maar de crematie wordt gelegaliseerd, niet van overheidswege bevorderd 
of ook maar te gemakkelijk gemaakt. 

Het debat over deze zaak in onze Tweede Kamer was in velerlei opzicht 
belangwekkend. De beschouwingen gingen over liberale en christelijke 
vrijheid en het werd eens te meer duidelijk, dat dit begrippen zijn, die 
elkander niet altijd dekken; over de vrijheid der burgers en de roeping 
en taak der overheid; over de waarde der christelijke traditie en over 
meer. Het bleek eens te meer, dat men zich ook bij een compromis - of 

( misschien juist daar - niet gemakkelijk vinden laat. 
Er was over deze zaak een duidelijk compromis binnen het kabinet, er 

was óók een compromis binnen de partij, die bij de gratie van het com
promis leven moet: de Partij van de Arbeid. Zij heeft (het valt niet te 
ontkennen) weer haar dagen van zorg. Zij kent haar werkgemeenschappen, 
waarin mensen, die de levensbeschouwelijke partijvorming hebben los
gelaten, elkander toch weer willen vinden op de levensbeschouwelijke basis 
om zo toch als geloofsgenoten de keuze van een standpunt binnen de 
Partij van de Arbeid te bepalen. Het heeft er iets van gehad, dat er naast 
de bestaande werkgemeenschappen een nieuwe zou komen: een typisch 
sociaaldemocratische, een duidelijke reminiscentie aan de vroegere S.D.A.P. 
Opgericht immers is zeer onlangs een wat men nu genoemd heeft Sociaal
democratisch Centrum. Het partijbestuur heeft aan dit centrum niet toe
gestaan, de status van een werkgemeenschap aan te nemen. Maar de 
vorming van het centrum zelf heeft het anderzijds blijkbaar ook niet willen 
verbieden. Afgewacht zal moeten worden, welke plaats binnen de P.v.d.A. 
dit centrum zal gaan innemen. Het is al dadelijk begonnen met een scherpe 
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critiek Op standpunten, die binnen de partij wel bijna gezag hadden ge
kregen. Het centrum laat zich vergelijken met de Bevan-groep in Engeland, 
ook door de wijze waarop het in de buitenlandse politiek het volgen van 
een "derde weg" voorstaat. Veel is hier nog onzeker. Het kan zijn, dat 
de groep een groepje blijkt, te verwaarlozen naar het aantal. Anderzijds 
telt het enkele namen, die onder de partijgenoten toch wel enig gezag 
hebben. In elk geval is in het ontstaan van dit Sociaal democratisch Centrum 

. geen versterking van de P.v.d.A. naar buiten te zien. Misschien kan het 
Leidse congres der partij, aan de vooravond waarvan dit overzicht ge
schreven wordt, hier enig licht brengen, zoals het dat ook schijnt te 
moeten brengen in het andere probleem waarvoor de Partij van de Arbeid 
werd gesteld: welke zal na lang beraad de uiteindelijke houding zijn der 
rooms-katholieken binnen de P.v.d.A., nadat het bisschoppelijk mandement 
hun het lidmaatschap van deze partij wel zeer heeft bemoeilijkt. Het zijn 
altemaal problemen, die het karakter dezer partij juist als doorbraakpartij 
raken en met het doorstaan waarvan zij als zodanig staat of valt. 

De Tweede Kamer kreeg alsnog gelegenheid - door het herstel van 
minister Cals - zich intens met het onderwijs te gaan bezighouden .. Er 
is op het gebied van het onderwijs wel het een en ander gaande, maar 
de klacht is veelal, dat het te weinig is en dat er niet voldoende wordt 
gedaan om de snel rijzende problemen op te lossen. Had minister Mansholt 
met zijn melkprijsbeleid met name critiek van de zijde der K.V.P. te ver
duren, het liet zich al verwachten, dat minister Cals vooral socialistische 
critiek zou moeten doorstaan. Maar de bewindsman had tijdig goodwill 
verworven door een wetsontwerp, waarin voor het kleuteronderwijs een 
billijke regeling, met gelijkstelling en al, werd aangekondigd. Nog méér 
pijlen had de bewindsman op zijn boog. Aan de vreemdsoortige letter
combinaties, waaronder onze taal - en dus, als het goed is, heel ons 
volk - gebukt gaat, voegde hij er nog weer enige toe: het lavo, het 
mavo en het havo. Het zal wel weer wennen worden. 

En het zal· wel gemakkelijker genomen worden, dan het liftverbod 
genomen werd. Dit werd namelijk in het geheel niet genomen. Een merk
waardige zaak, overigens, dit liftverbod. Bepaald niet belangrijk, en zeker 
niet naast de problemen, die de wereld en ook ons kleine land beroeren. 
Maar kennelijk in staat, gemakkelijk de gemoederen in beweging te 
brengen. Waarom ? Wel, zeker óók, omdat de politiek op een gegeven 
moment ook het echt, misschien moeten we zeggen: het gewoon men
selijke raken gaat. Wie het nog niet weten mocht - en het schijnt nog 
niet overal bekend te zijn - heeft nu ervaren, dat een verstandig regeer
beleid ook iets te maken heeft met psychologie en met psychologisch in
zicht. En dat menselijke mag in het alomvattende van het hedendaagse 
regeerbeleid waarlijk niet verloren gaan. 

Lag daarin ook niet een deel van de kracht, die in het verleden zovele 
staatslieden heeft gesierd ? We denken aan Kuyper, van wie we zo kort 
geleden de jongste dochter en de laatste overlevende van zijn kinderen 
ten grave moesten dragen. Regeren mag nimmer worden tot een abstractie, 
gepleegd met wetten en reglementen. Wie dat voorbijziet, kan er plotseling 
aan worden herinnerd, dat het leven toch anders is en bovendien rijker. 

* 
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VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Gaarne vernemen wij uw mening over het volgende: 
Onze a. r. fractie heeft medegewerkt aan de opheffing - bij wijze 

van proef voor een jaar - van het in onze gemeente, als een der laatste 
in onze provincie, nog bestaande tapverbod tijdens de kermis. Zij meende 
met b. en w., dat thans geen vrees meer behoefde te worden gekoesterd 
voor te overmatig gebruik op grotere schaal. 

Tegen deze handelwijze der fractie rees bezwaar in de kiesvereniging. 
Men wees op art. XV van het a. r. program van beginselen. Anderen 
menen, dat dit uitsluitend slaat op de beperking van het aantal ver
gunningen tot het schenken van sterke drank en dat overigens de per
soonlijke vrijheid slechts in geval van misbruik op grotere schaal door een 
tapverbod behoort te worden beperkt. 

ANTWOORD: 

Drankbestrijding van overheidswege kan op verschillende wijzen plaats 
vinden, waarvan ik vermeld: 

a. strafbaarstelling van openbare dronkenschap en aanverwante 
delicten, 

b. beperking van het aantal openbare gelegenheden waar alcohol wordt 
geschonken en het verminderen van de aantrekkelijkheid van zulke ge
legenheden door maatregelen aangaande vrouwelijke bediening, dansen e.d., 

c. verbod van verkoop van alcoholhoudende drank aan bepaalde per
sonen (jeugdigen, habituele dronkaards), 

d. algemene tapverboden, c.q. bij bepaalde gelegenheden, 
e. het subsidiëren en desnoods zelf oprichten van consultatiebureaux 

voor alcoholisten e.d., en het bevorderen en steunen van ander particulier 
initiatief op het gebied der drankbestrijding, 

f. hoge accijnzen op alcoholhoudende drank en andere belasting van 
het drankgebruik. 

Verder zijn te noemen de algemene drooglegging, zoals die in Amerika 
enige tijd heeft gegolden, of de facultatieve, als via een stelsel van plaat
selijke keuze mogelijk zou zijn. Die algehele drooglegging werd een mis
lukking en plaatselijke keuze is hier te lande nog steeds niet verwezenlijkt. 

Ook valt te noemen het Zweedse stelsel van het alcohol-boekje, dat daar 
onlangs is afgeschaft. Het had het nadeel van elk distributiestelsel, dat 
men er op uit is, zijn bonnen vooral te realiseren. 

Middel a is er hier te lande een van de algemene strafwet (artt. 252, 
453 W. v. S.), evenals het onder c genoemde middel ten aanzien van jeug
dige personen (art. 454 W. v. S.). Het onder c genoemde middel t. a. v. 
habituele drankmisbruikers is de zwarte lijst, welke krachtens plaatselijke 
verordening kan worden aangelegd. Het middel onder f is dat van min 
of meer prohibitieve belastingen, welke het nadeel hebben, dat ze smokkel 
en clandestiene (en daarom behalve moreel ook uit een oogpunt van ver
giftigingsgevaar uiterst bedenkelijke) distilleerderij in de hand werken; 
zodat het middel slechts tot op zekere hoogte gehanteerd kan worden. 



112 ADVIEZENRUBRIEK 

Het middel onder d ligt in de gemeentelijke sfeer: het kan worden 
gehanteerd krachtens de de gemeenteraad competerende bevoegdheid tot 
het maken van verordeningen betreffende de openbare orde en zede
lijkheid. 

Middel b is dat van de Drankwet. 
WMrop slaat nu art. XV van het a. r. program van beginselen? 
Merkwaardig is, dat dit de bestrijding van het drankkwaad twee maal 

vermeldt: "Op de Overheid ... rust de plicht ... de gelegenheid tot het 
gebruik van sterken drank te beperken" en: "Tegen de drankzonde ... 
is niet minder waakzaamheid van de zijde der Overheid geboden". 

De laatste alinea van het artikel, waarvan de tweede aangehaalde zin
snede een deel is, is in 1916 er aan toegevoegd. Dr Colijn acht in Saevis 
het laten staan van de zinsnede in het eerste lid een omissie: zij is n.l. 
naast de verder-strekkende zinsnede in de tweede alinea overbodig. 

Hoe dat zij, het program wil kennelijk, dat een der middelen, waar
door de overheid toont waakzaamheid jegens de drankzonde in acht te 
nemen, is: het beperken van de gelegenheid tot het gebruiken van sterke 
drank. 

Een officiële toelichting op het a. r. program van beginselen bestaat 
niet. Wat de voornaamste ontwerper, Dr Kuyper, in zijn werk Ons 
Program en elders ter toelichting heeft geschreven, draagt evenmin zo
danig officieel of zelfs maar officieus karakter. Het is daarom intussen 
niet zonder betekenis. 

En dan blijkt, dat Dr Kuyper in 1879 wel bijzonder gebeten was op 
de drankverkopers. Te verwonderen behoeft dat niet, wanneer men zich 
de maatschappelijke toestanden in de jaren zeventig nog eens in her
innering roept. Drankmisbruik, mede door de soms ellendige arbeidstoe
standen, kwam veel voor; waarbij dan nog te bedenken valt, dat men 
onder misbruik toen verstond dronkenschap en er nog geen oog voor had, 
dat ook het veelvuldige drankgebruik van die dagen moreel en sociaal
hygiënisch reeds funest was. Dat alles werd in de hand gewerkt door een 
overgroot aantal gelegenheden tot drankgebruik, vaak van het minste allooi 
en met name in de arbeidersbuurten overvloedig aan te treffen. 

Kuyper wenste voor de drankverkopers geen eerlijk patent - de toen
malige fiscale toelating tot bedrijfsuitoefening -, maar slechts een, aan 
strenge voorschriften gebonden, license. 

De overheid mocht het bedrijf van de kroeghouder niet als nuttig voor 
het maatschappelijk leven in bescherming nemen en bevorderen, zij moest 
het als schadelijk en oneerbaar binnen de engste grenzen beperken. 

In zijn veel latere werk Antirevolutionaire Staatkunde (1917) drukt 
Dr Kuyper zich minder rigoureus uit. Een wettelijk verbod van verkoop 
of gebruik van wat bedwelmen kan acht hij daar, aangezien de overheid 
zich heeft te beperken tot de bestrijding van drankmisbruik op het pu
blieke terrein, niet aannemelijk, maar wel acht hij het geoorloofd, dat 
de overheid op het particuliere leven ter wering van misbruik inwerkt 
door bij de wet de verkoop- en verbruiksgelegenheden in te perken, gelijk 
door het vergunningsstelsel geschiedt. 

Dat vergunningsstelsel dateert van 1881, maar juist onder Kuyper 
onderging de Drankwet, in 1904, een ingrijpende wijziging ter vergroting 
van haar effectiviteit. Men zie daarover het artikel van Mr Lietaert Peer-

( 
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bolte in A. R. S. van April 1933. Van een politiewet maakte Dr Kuyper 
de Drankwet tot een sociale wet, berustend op overwegend ethische 
motieven. 

Uit het tot nog toe gezegde blijkt inderdaad, dat bij de opstelling van 
het a. r. program van beginselen en nog lang daarna kennelijk vooral 
de overheidstaak der beperking van het aantal inrichtingen voor drank
verkoop en -gebruik binnen het gezichtsveld lag. 

Intussen blijkt ook, dat Kuyper bij de herziening der Drankwet inzag, 
dat tot dan toe "te zeer alleen objectief heil is gezocht in het verminderen 
van het aantal gelegenheden" en dat er ... ook (is) een subjectief element 
in deze zaak, namelijk de wijze, waarop de gelegenheid geboden wordt, 
die meer nog wellicht dan de objectieve gelegenheid een meer of minder 
sterken prikkel kan geven." Dat inzicht leidde hem tot het z.g.n. "gor
dijntjesverbod" e.d. en leidt ook tot de maatregelen als verder hierboven 
onder b vermeld. 

En wanneer Dr Kuyper later, in zijn bovenvermelde werk Antirevolu
tionaire Staatkunde, over het vrijlaten van het particuliere terrein spreekt, 
dan heeft hij alleen het oog op drankgebruik in eigen woning. En hij 
acht het dan nog geoorloofd, dat indirect te bestrijden door overheids
maatregelen tot beperking van de drankverkoop. 

Het komt mij dan ook voor, dat het te beperkt gedacht zou zijn, dat 
het a.r. program van beginselen door niet over tapverboden te spreken, 
zou tonen die toch liever niet als "normale" maatregel te wensen. Men zie 
tro.uwens de toevoeging van 1916 niet voorbij: die omvat, gelijk Dr Colijn 
inzag, heel wat meer dan het sinds 1878 met zoveel woorden verlangde 
vergunningsstelsel alleen. 

Aan art. XV kan men dan ook geen argument ontlenen noch voor 
de instandhouding noch voor de afschaffing van een tapverbod. 

Men zal moeten redeneren van uit het algemeen a.r. standpunt met 
betrekking tot de vraag, wanneer overheidsingrijpen eis is en blijft, t. w. 
dat de overheid niet moet (blijven) ingrijpen tenzij haar plicht tot be
vordering van het algemeen belang onder het gezichtspunt van de hand
having der openbare gerechtigheid dat ingrijpen vordert. De overheid 
mag de vrijheid van bijzondere personen niet verder inperken dan de hand
having der algemene vrijheid vereist. Onder die handhaving der algemene 
vrijheid behoort dan overigens niet alleen het beschermen van allen tegen 
overlast van enkelen (b.v. door openbare dronkenschap), maar kan ook 
behoren het beschermen van de enkele persoon tegen eigen kwade nei
,gingen. 

Intussen spreekt het omschreven algemene beginsel bij de overweging 
tot het nemen van nieuwe maatregelen sterker dan bij die omtrent het al 
dan niet continueren van bestaande. 

Men moet er wel heel zeker van zijn dat opheffing van het tapverbod 
tijdens de kermis te Uwent geen schadelijke gevolgen zou hebben om 
daaraan, zelfs bij wijze van proef, te mogen medewerken. Eigen waar
neming doet mij ter zake minder optimistisch zijn dan de raad 111 zijn 
geheel en de a.r. fractie in het bijzonder blijkbaar zijn geweest. 

G. 

* 
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R. BEUMER, Hoe leid ik een vereniging! Handboek voor het 
verenigen en vergaderen. 2e geheel herziene druk. Uitg. 
J. M. Meulenhof, Amsterdam, (1954), 120 blz. Gecart., 
prijs f 3.90. 

Dat de tweede druk "geheel herzien" is, betekent kennelijk alleen, dat de 
schrijver de tekst van de eerste druk nog eens zorgvuldig heeft doorge
nomen ter overweging of, en zo ja wat er gewijzigd moest worden, daarbij 
mede rekening houdende met geuite wensen en kritiek. Veranderden 
aangevuld is er uiteindelijk niet zo heel veel. Met een deel der door mij in 
A.R.S. XXII, blz. 31 v. (Januari 1952) geuite kritiek is rekening ge
houden, met een ander deel niet. 

Daar ik ook dat laatste deel handhaaf, blijf ik erbij, 
a. dat de indeling der verenigingen (blz. 3 v.) nogal willekeurig en 

daarom weinig zeggend is, 
b. dat hetgeen over het parlement als hoogste macht in de staat wordt 

gezegd (blz. 6) niet juist, ook overigens oppervlakkig en in verband met 
datgene waarom het gaat niet concludent is, 

c. dat in de opsommi.ng der drie machten in de vereniging (blz. 6) on
gelijksoortige grootheden tezamen worden gebracht, 

d. dat ik niet inzie, dat aan een eventuele bespreking der notulen van 
een vorige vergadering alleen door de "toen-aanwezige" leden zou kunnen 
dan wel behoren te worden deelgenomen (blzz. 22 en 69). 

Blijkens het verschijnen van een tweede druk, heeft het werkje ken
nelijk opgang gemaakt, wellicht ook in onze kring. Een derde druk ligt 
dus geenszins buiten de verwachting. Daarom wil ik schrijver en uitgever 
de volgende opmerkingen, die grotendeels ook reeds bij de eerste druk 
hadden kunnen zijn gemaakt, niet onthouden. 

Van de Inleiding heb ik de vorige maal gezegd, dat de lezer goed zal 
doen haar maar te nemen voor wat zij is: een aanloopje. Daar ze, ook 
blijkens de gewijzigde paginering, als integrerend deel van het boekje 
moet worden aangemerkt, zou het toch wel aanbeveling verdienen, haar 
wat meer niveau te geven. Het verenigingsleven wordt in § 1 toch eigen
lijk maar als een soort pis-aller ten tonele gevoerd: de gedesintegreerde 
mens behoeft contact; de moderne mens heeft nu eenmaal behoefte aan 
een veelheid van indrukken; hij snakt naar vulling van zijn vrije tijd; 
zonder de oefening die men in verenigingen waarvan men lid is, kan op
doen, weet men in de moderne samenleving de weg niet meer en verstaat 
men haar grondslagen niet meer. Ik vind het maar mager. Dat de aan 
de mens opgedragen taak de scheppi.ng tot Gods eer te ontplooien mede 
tot uitdrukking komt in allerlei activiteiten, welke in het vereniging-s
leven haar neerslag vinden, dat de van God gewilde differentiëring der 
samenleving mede tot een veelzijdig en veelvormig verenigingsleven leidt, 
blijft geheel onvermeld. 

De indeling der verenigingen in verenigingen met een politiek, met een 
economisch, met een sociaal en met een cultureel doel, noemde ik reeds 
willekeurig en weinig zeggend. De twee laatste kategorieën vormen 
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samen een ongedifferentieerde vergaarbak. Waaronder vallen bijvoorbeeld 
de talloze verenigingen van mannen, vrouwen, mannelijke en vrouwelijke 
jongelui, jongens en meisjes, in de kring der gereformeerde gezindte, die 
zich met de religieus gefundeerde vorming voor resp. studie op de ter
reinen van "kerk, staat en maatschappij" bezighouden? 

Ik constateerde in mijn bespreking van de eerste druk reeds, dat de 
behandeling van de juridische zijde van de vereniging niet des schrijvers 
sterkste zijde is. Een illustratief voorbeeld biedt een volzin als deze (blz. 
13): "Als de schuldeiser de hulp van de justitie in wil roepen om zijn schul
den betaald te krijgen, tot wie moet de rechterlijke macht zich dan wen
den?" ; en even verder: " ... de justitie moet zich tot de vereniging wenden". 
In de eerste plaats wendt de rechterlijke macht resp. de justitie zich in 
civilibus tot niemand, maar de ene partij daagt de andere resp. beide 
dagen elkaar voor de rechter ; en in de tweede plaats doet de term "de 
justitie", zoals die in het spraakgebruik wordt gehanteerd, in plaats van 
aan de burgerlijke rechter eerder aan het openbaar ministerie in straf
zaken denken. 

De beide eerste alinea's onder het hoofdje "Hoe wordt rechtspersoon
lijkheid verkregen?" (blz. 14) zijn juridisch ook al niet onberispelijk. 
Een vereniging, die, ingevolge een bepaalde wet rechtspersoonlijkheid er
langt, als zij wordt opgericht. is daarom nog niet door (= bij) die wet opge
richt. En als de schrijver hier toch voorbeelden gaat noemen, waarom is hij 
dan liever niet volledig ? 

Een coöperatieve vereniging wordt niet op "soortgelijke wijze" rechts
persoon als de eerder bedoelde verenigingen. Als dat zo was, zou ook een 
vereniging met koninklijk goedgekeurde statuten "op soortgelijke wijze", 
n.l. door te voldoen aan de vereisten die de desbetreffende wet voor het 
verkrijgen van rechtspersoonlijkheid stelt, rechtspersoon worden. 

Een coöperatieve vereniging wordt niet "bij notariële akte" rechts
persoon, maar zij is rechtspersoon, wanneer en omdat zij bij zodanige 
akte is opgericht en haar statuten daarbij zijn vastgesteld. In de eerste 
druk stond dit op blz. 9 juist en duidelijk vermeld. 

Aan H.M. de Koningin schrijft men niet "Hoogachtend" (blz. 15). 
In requesten aan Haar en aan hoge autoriteiten schrijft men, hoe "ouder
wets" dat dan ook moge klinken: Hetwelk doende, enz. Daarbij staat 
"enz." voor: zal ik voor U bidden (of woorden van gelijke strekking). 
Het is dus niet de ondertekenaar die "doet", maar de geadresseerde, aan 
wie verzocht wordt te "doen". 

In het uittreksel op blz. 15 kan de constatering dat de vergadering 
ingevolge artikel x der statuten is opgeroepen op een termijn van y 
dagen niet worden opgenomen in die gevallen, waarin het gaat om de 
vaststelling van statuten in de oprichtingsvergadering van een nieuwe 
vereniging. 

Koninklijke Besluiten, waarbij goedkeuring op statuten wordt verleend, 
worden niet "afgekondigd" (blz. 16). 

Natuurlijk moet niet worden verzuimd, tijdig Koninklijke goedkeuring 
of verlenging der vereniging te vragen (blz. 16). Maar waarom laat de 
schrijver hier na te wijzen op de Duurverlengingswet, die hij wel onder 
de bijlagen opneemt? 

Dat een vereniging, welker erkenning is verlopen, juridisch niet meer 
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bestaat (blz. 16), is niet zonder meer juist: de vereniging kan uitdrukke
lijk of stilzwijgend worden voortgezet als vereniging zonder rechtsper
soonlijkheid. Vervallenverklaring van haar hoedanigheid van rechtsper
soon door de rechter houdt echter haar ontbinding als vereniging in. 
(Vgl. Asser-Scholten-Bregstein I 22

, blz. 180, 181). 
De zin op blz. 17/18 loopt niet onberispelijk; bovendien is hij niet 

geheel juist: een stichting kan zeer wel contribuanten, donateurs, aan
geslotenen, ingeschrevenen hebben, mits aan dezen maar geen lidmaat
schapsrechten zijn toegekend. Dan hindert het zelfs niet al noemen de 
statuten hen "leden", al is dat uiteraard ongewenst. Het gaat niet om de 
naam, maar om de zaak. 

Op blz. 19 wordt van een vereniging, welker statuten niet Koninklijk 
zijn goedgekeurd, gezegd, dat zij "juridisch niet bestaat". Bedoeld is : 
niet bestaat als rechtspersoon. En dat, omdat en wanneer zulks het -geval 
is, in de statuten ener stichting, waarin die vereniging een van haar activi
teiten heeft ondergebracht, niet zou kunnen staan, dat de leden van het 
bestuur der stichting worden benoemd door het bestuur van die vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid, komt mij voor een rechtens ongefundeerde be
wering te zijn. Bij de Doctor Abraham Kuyperstichting komt zulk een 
figuur voor. 

Onder de voorbeelden van blz. 18 zou ook met zoveel woorden kunnen 
worden vermeld dat, waarin een organisatie, b.v: een federatie, welker leden
verenigingen zelf niet alle rechtspersoonlijkheid bezitten en die uit dien 
hoofde ook zelf geen rechtspersoonlijkheid kan verkrijgen, maar die goe
deren heeft welke zij toch in een rechtspersoon wil onderbrengen, daartoe 
een stichting opricht: zo b.v. de Antirevolutionaire Partij met betrekking 
tot de Antirevolutionaire Partij stichting, welker bestuur door de leden van 
het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen wordt gevormd. In vroe
ger jaren is in zulk een geval wel een vereniging opgericht, op welker 
statuten Koninklijke goedkeuring werd verkregen: aldus de verhouding 
tussen de Ned. Bond van Jongelingsverenigingen op Geref. Grondslag en 
de Vereniging "De Gereformeerde Jongelingsbond", waarvan de bonds
bestuursleden automatisch lid zijn. 

Niet zelden wordt ten onrechte gemeend, dat elke "motie" moet eindigen 
met de als sacramenteel aangevoelde woorden : en gaat over tot de orde 
van de dag. Men vindt die clausule dan b.v. aan het einde van "moties", 
aangenomen door protest-vergaderingen, waar in het geheel niet tot een 
"orde van de dag" valt over te gaan, omdat juist dit punt - c.q. óók 
dit punt - "de orde van de dag" vormde. De clausule hoort enkel thuis 
in moties, die inderdaad de "orde van de dag" onderbreken. Een desbe
treffende opmerking zou op blz. 24 kunnen worden ingevoegd. 

Op blz. 27 wordt gesteld, dat aan een lid, dat meent, dat zijn geweten 
hem actieve medewerking aan een door de meerderheid genomen besluit 
verbiedt, slechts één weg open staat: als lid der vereniging te bedanken. 
Dit geldt uiteraard alleen, wanneer het besluit niet materieel of formeel 
in strijd met de statuten of de goede trouw is. Zolang hieromtrent geen 
definitieve beslissing ener bevoegde instantie, eventueel van de rechter, is 
verkregen, zal het lid zich, althans niet zelden, van medewerking aan de 
uitvoering kunnen onthouden en behóort de vereniging, zo even mogelijk, 
met zijn bezwaar rekening te houden. 



BOEKBESPREKING 117 

Als er een voldoend aantal leden of afgevaardigden met meervoudig 
stemrecht is, zal het niet in strijd zijn met het geheim der stemming, 
wanneer stembriefjes worden uitgereikt, waarop het aantal stemmen is 
vermeld, mits van ieder gelijkwaardig stembriefje een niet te gering aan
tal voor uitreiking in aanmerking komt (blz. 42). 

Ad hoc = tot dit (blz. 42). 
De staat van meer en minder behoort bij blz. 87. Waarom staat hij 

dan niet op blz. 88-89, inplaats van op blz. 90-91? Op blz. 91 man
keert een verwijzing naar blz. 94. En waarom zijn de blzz. 94 en 95 niet 
verwisseld met blz. 92-93? Een en ander zou de overzichtelijkheid ten 
goede zijn gekomen. 

Hoofdstuk VIn over: De landelijke organisatie, komt voor revisie in 
aanmerking. Reeds bij de eerste druk gaf ik "a gentIe hint", dat het mij 
voorkwam, te zeer op in een bepaalde kring gebruikelijke organisatievor
men te zijn afgestemd. 

Om te beginnen dient, naar het mij voorkomt, te worden onderscheiden 
tussen 

a. verenigingen met alleen individuele personen als leden, 
b. federaties, waarvan alleen kategorale of territoriale groepen (vereni

gingen) lid kunnen zijn, 
c. organisaties, waarvan zowel individuele personen als kategorale of 

territoriale groepen lid kunnen zijn. 
Uit een oogpunt van organisatie is het bij de onder b en c bedoelde 

kategorieën onverschillig, of de groepen (verenigingen), die lid van de 
organisatie zijn, al dÇLtl niet rechtspersoonlijkheid hebben. Juridisch maakt 
dit verschil: in het eerste geval zal ook de organisatie rechtspersoonlijk
heid kunnen bezitten, in het tweede geval niet. 

In alle drie de gevallen kan de organisatie in territoriale afdelingen zijn 
verdeeld. Bepalen wij ons wat dat betreft tot de onder a bedoelde categorie, 
dan kan de zelfstandigheid dier territoriale afdelingen 

1. groot zijn, 2. gering zijn, 3. ontbreken. 
In het eerste geval nadert de organisatievorm de hierboven onder b ge

noemde vorm der federatie, waarvan hij principieel echter blijft verschillen, 
zelfs al zouden de bevoegdheden der hierbedoelde afdeling groter zijn dan 
die der bij een federatie aangesloten verenigingen. In het hier voorliggen
de geval hebben wij nl. te doen met organisaties van boven af (b.v. de 
oude S.D.AP., ook de P. v. d. A.), in dat der federatie met organisatie 
van onder op (de AR. Partij en haar kiesverenigingen). 

Met de mate van zelfstandigheid der territoriale afdeling kan ook samen
hangen, dat het stemrecht in de algemene vergadering der (landelijke) or
ganisatie toekomt aan de afdelingen (meestal naar haar grootte) dan wel 
aan de individuele leden. 

Ik duid hier slechts enige punten aan, aan de hand waarvan de schrijver 
tot een, naar mij dunkt, sprekender en vruchtbaarder opzet van zijn laatste 
hoofdstuk zou kunnen komen. 

In dit hoofdstuk wijdt de schrijver ook een § aan de "verenigingsraad", 
waaronder hij een adviserend college verstaat (bij de A R. Partij b.v. het 
het Centralen Convent). Het zou niet ongewenst zijn, wanneer hij zulk 
een verenigingsraad duidelijk onderscheidde van een ledenraad, zoals die 
vooral bij coöperatieve verenigingen wordt aangetroffen. In hoofdstuk n 
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zou dan wel moeten worden uiteengezet, dat zulk een ledenraad geen 
bestuur is, maar een verkleinde, "geconcentreerde". algemene vergadering. 

Wat de bijlagen betreft, waarom heeft de schrijver art. XII der wet 
van 13 Mei 1939 niet in de text der wet van 1855 verwerkt? 

Het zal de lezer zijn opgevallen, dat ook ditmaal mijn kritische op
merkingen vooral juridische punten betreffen en dat de hoofdstukken IV 
t/m VII, resp. handelende over de voorzitter, de secretaris, de penning
meester en de leden, blzz. 43 t/m 98, er vrijwel niet in werden betrokken. 
Het is dan ook zo, dat ik kan herhalen wat ik bij de bespreking van de 
eerste druk als mijn algemeen oordeel gaf: 

"Een boekje, waarin mij het beste zijn bevallen de hoofdstukken, 
waarin wordt opgesomd en toegelicht, wat de taken van voorzitter, secre
taris en penningmeester zijn, over welke eigenschappen zij moeten be
schikken en hoe zij hun functies moeten vervullen, om een goede voor
zitter, secretaris of penningmeester te zijn. Overigens is er ook in de 
overige hoofdstukjes veel te vinden waarmede bestuurders - en ook leden 
- van verenigingen hun winst kunnen doen." en: 

"De lezer zal uit het voorgaande begrepen hebben, dat de behandeling 
der juridische zijde van de vereniging niet des schrijvers sterkste zijde 
is (Daarvoor zie men liever Vveststrate en Grosheide, Handleiding voor 
voorzitters en secretarissen van verenigingen. 4e dr. Alphen a. d. Rijn, 
1950). Die van de technische en psychologische zijde is veel beter, met 
name die betreffende de drie in den aanvang genoemde functionnarissen, 
en daarvan vooral die van voorzitter en secretaris. Bestuursleden onzer 
kiesverenigingen kunnen daarmede hun winst doen.'" 

Verder moet ik herhalen, dat wel duidelijker kon zijn aangegeven, dat 
wat de schrijver als algemeen erkend vermeldt, daarom nog niet altijd 
bindend recht binnen een individuele vereniging behoeft te zijn. 

Tenslotte: de hantering van het woordgeslacht is nog niet onberispelijk: 
blz. 5 (onder 3, 3): de vereniging ... zijn geldmiddelen; blz. 13: een 
voetbalvereniging ... zijn terrein; blz. 24: de vergadering ... zijn af
keuring. G. 

G. A. GEDAT, Wat groeit er uit dit Afrika? Uit het Duits 
vertaald. Uitg. T. Wever, Franeker.230blz.Geb.f8.90. 

Van de vele boeken, die in de laatste jaren over Afrika verschenen zijn, 
is dit boek van Gedat wel een van de rustigste en ernstigste. Het geeft 
een beschrijving van de ontwikkeling van de bevolking van Afrika in 
de laatste tientallen jaren, van de zelfstandigwording van verschillende 
landen in dit werelddeel en van de problemen, die daaruit zijn voortge
vloeid. En het doet dat alles met grote objectiviteit, nauwkeurige kenni., 
van zaken en een helder oordeel. 

Het boek concentreert zich om drie gedachten. De eerste wordt weer
gegeven in deze woorden: "Vooruitgang en ontwikkeling zonder geloof 
zijn niets, helemaal' niets waard." Dat is het missionnaire uitgangspunt 
van dit werk. Telkens laat de schrijver uitkomen, dat het grote probleem 
van Afrika in wezen niet een politiek probleem is, maar dat het veel 
diepere wortels heeft, omdat het religieus van aard is. Daarom is er geen 
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enkele werkelijke oplossing te vinden, wanneer dit feit niet door en door 
ernstig genomen wordt. 

De tweede gedachte is meer van algemene aard. De schrijver is over
tuigd, dat een bevredigende aanpak van het Afrikaanse vraagstuk alleen 
te verwerkelijken is, wanneer de blanke wereld dit vraagstuk meer in 
eendrachtige samenwerking benadert. Er zijn delen van Afrika die reeds 
een grote mate van zelfstandigheid bezitten, andere waar Engelse, Belgi
sche, Portugese, Amerikaanse en andere invloeden zich sterk doen gelden. 
Tussen die alle bestaat groot verschil in visie, in practisch beleid, ook in 
doelstelling. Dit kan niet anders dan verwarrend werken op de grote 
negerbevolking van dit werelddeel. Alleen wanneer de landen van het 
Westen de handen ineenslaan en daarbij ook inschakelen de geestelijke 
en economische krachten van die landen die geen koloniën hebben in dat 
werelddeel (de schrijver denkt hier vooral aan Duitsland), zou er voor 
een gezonde ontwikkeling plaats geboden worden. De schrijver is overi
gens ten aanzien van de toekomst van de blanke heerschappij in Afrika 
zeer pessimistisch. "De heerschappij van de blanke in Afrika gaat haar 
einde tegemoet: of ons dit gelegen komt of niet, doet weinig ter zake." 

De derde gedachte, die dit boek beheerst, is deze, dat de negerbevolking 
van Afrika (in de Nederlandse vertaling wordt hier dikwijls het woord 
"Inlanders" gebruikt, een woord dat ik liever vermijden zou) niet in 
staat is, zelfstandig haar belangen te behartigen en dat zij dus in alle 
geval nog geruime tijd de hulp, leiding, voorlichting van de blanke dringend 
nodig heeft. Er zijn mooie kerels onder, mensen met grote talenten ook 
en grote geestelijke en zedelijke kracht. Er staan in dit boek verschillende 
treffende voorbeelden daarvan. Maar het totale oordeel is toch, dat het 
de neger nog ontbreekt aan initiatief, rustige verwerking van de geheel 
nieuwe situatie waarin hij geraakt is. De schrijver gaat niet in op de 
vraag, of dit te wijten is aan de inferioriteit van het zwarte ras ten op
zichte van het blanke, dan wel of dit een gevolg is van factoren die in 
de geschiedenis verankerd liggen. Zijn visie op het rassenbeleid in de 
Unie van Zuid-Afrika is uiterst mild. Ook daar waar hij, op zeer cardinale 
punten, critiek laat horen, doet hij het zo, dat niemand zich eraan 
stoten kan. 

Ik acht dit een zeer waardevol boek. Ook een boek dat somber stemt, 
omdat de enige oplossing, die wordt aangewezen, namelijk dat de volken 
van het Westen gemeenschappelijk en in waarachtige christelijke geest 
hun verantwoordelijkheid zouden moeten uitoefenen, onder de huidige 
wereldomstandigheden zo ver buiten onze mogelijkheid ligt. Toch geloof 
ik, dat de schrijver gelijk heeft en dat hij terecht op die zijde van dit 
beangstigend vraagstuk het volle licht heeft doen vallen. 

J. H. BAVINCK 

Wat het C.N.v. er van zegt. Uitgave van het Christelijk 
Nationaal Vakverbond in Nederland. 1954. 24 bladz. 

N u de eerste storm over de breuk in de Raad van Vakcentralen geluwd 
is, meent het bestuur van het C.N.V., dat een discussie op behoorlijk 
niveau over de motieven, welke het N.V.V. tot zijn besluit hebben ge-
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bracht, weer mogelijk is. De voorzitter van het C.N.V. geeft daartoe in 
een brochure een beschouwing over de beslissing van het N.V.V. en 
hij komt tot de conclusie, dat de redenen, welke het N.V.V. voor de ver
breking van de samenwerking opgeeft, onbegrijpelijk zijn en dat dit be
sluit alleen maar· te verklaren is, indien het op grond van verkeerde 
voorlichting of in een toestand van geprikkeldheid genomen werd. Boven
dien verwijt hij het N.V.V., dat het zijn eventuele bezwaren niet in de 
R<}ad van Vakcentralen aan de orde heeft gesteld. 

Het C.N.V. wil niet solliciteren naar een herstel van de geJ;eglementeerde 
samenwerking, maar blijft wel bereid tot samenwerking met behoud van 
eigen overtuiging en zelfstandigheid. MR J. H. PRINS 

P. E. H. BONGAERTS e.a., Een onderzoek naar de midden
stand in een Plattelandsgebied van' Noordbrabant. 
Sociaal-economische publicaties Nr. 2. Economisch 
Instituut voor de Middenstand, 1954. 93 blz. 

Het nut van het verzamelen van gegevens over de middenstand be
hoeft tegenwoordig niet meer bewezen te worden. Het is daarom van 
veel betekenis, dat het Economisch Instituut voor de Middenstand be
gonnen is, op verschillende plaatsen in Nederland uitgebreide onderzoe
kingen te verrichten. Zo verscheen een rapport over de middenstand in 
een plattelandsgebied van Friesland (en zelfs een vervolg hierop, waarin 
het verloop van de vestiging in de laatste vijf jaar wordt bestudeerd), 
terwijl bovenvermelde uitgave eveneens een vrucht van zulk een onder
zoek is. 

Men is er daarbij van uitgegaan, dat de stijl moest worden aangepast 
aan de lezers, daarmee voldoende aan den eis van de moderne democratie. 
Het rapport verloopt dan ook als een genoegelijk praatje, met woord
spelingen, grapjes e. d. Hoe ver staan de antirevolutionaire rapporten nog 
van deze stijl af en wat zouden ze meer gelezen worden, wanneer ze óók 
zo geschreven werden! 

Hoewel dat niet noodzakelijk is, kan deze popularisatie in conflict ko
men met de wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Dit rapport is er 
althans niet geheel aan ontkomen. 

Intussen moeten wij ons verheugen over deze nieuwe bijdrage. Slechts 
zouden wij deze vraagstukken niet alleen economisch, maar ook sociogra
fisch beschouwd willen zien, in het bijzonder met het oog op de zgn. 
randbedrijven. 

In zijn opzet is het rapport geheel gelijk aan dat over het Friese platte
landsgebied. De conclusie luidt echter, dat de situatie in Brabant gunstiger 
is. Daar is het aantal bedrijven namelijk relatief geringer, waardoor de 
welvaart voor de afzonderlijke bedrijven er groter is. 

Dr G. KUIPER HZN 
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"En zij - Paulus en zijn metgezellen gingen door het Phry-
gisch-Galatische land, maar werden door den Heiligen Geest ver
hinderd, het woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, 
poogden zij, naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet 
het hun niet toe. En toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te 
Tróas. En Paulus kreeg in den nacht een gezicht; er stond een 
Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië' en 
help ons! Toen hij het gezicht gezien had, zochte.n wij dadelijk ge
legenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij er uit op
maakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te ver" 
kondigen. En van Tróas afgevaren, koersten wij recht op Samo
thráce aan en den volgenden dag naar Neápolis; en vandaar naar 
Philippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een 
(Romeinse) kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad" 
(Handelingen der Apostelen 16 : 6-13). 

U had mij verzocht, u mijn gedachten uiteen te zetten over de moge
lijkheid en de taak van een christelijke politiek in het huidige Europa. 
We zullen dus tezamen moeten nadenken over het werkelijk bestaan van 
het samenstel van landen, dat wij Europa noemen; daarmede tevens over 
het eigen karakter van dit complex "Europa" en over onze positie als 
christenen in dit Europa, daarbij in het bijzonder in het huidige Europa 
van het midden der twintigste eeuw. 

Het is moeilijk, indien niet geheel onmogelijk, op de vraag: "Wat is 
Europa?" een antwoord te vinden, dat slechts voor één uitlegging vat
baar is. Bij het onderwijs in aardrijkskunde op school hebben wij geleerd, 
Europa te beschouwen als een uitloper van de Euraziatische landmassa, 
die als het westelijke deel daarvan begrensd wordt, enerzijds door de 
Atlantische Oceaan en de daarmee samenhangende Middellandse Zee, 

1) Tekst van een referaat, dat op 24 October 1953 op een weekeindvergadering 
van de "Societas Studiosorum Reformatorum", afdeling Delft, werd gehouden. Met 
opzet is in de vorm van de lezing geen verandering aangebracht; de resultaten van 
de discussie zijn ten dele in de tekst verwerkt. De inhoud geeft de persoonlijke 
mening weer van de referent en de opneming van het referaat betekent niet, dat de 
redactie van A. R. S. er in alle opzichten mede behoeft in te stemmen. Van opgave van 
litteratuur werd afgezien. De schrijver maakt alleen opmerkzaam op de bijdrage van 
Hans Asmussen in het verzamelwerk Europa in evangelischer Sicht, Stuttgart, 1953, 
dat hem in hoge mate geïnspireerd heeft bij het schrijven van het onderhavige referaat. 

2) Van de hand van Dr Herbert Frost werd eerder een artikel over Karl Barth 
und die Politik opgenomen in A. R. S. XX (1950), blz. 345 v.v. De schrijver behoort 
tot de Evangelisch-Lutherse Kerk, studeerde van 1949 tot 1950 aan de Vrije Universi
teit te Amsterdam en promoveerde aan de juridische faculteit van de universiteit te 
Keulen tot doctor in de rechten. Hij is thans assistent aan het kerkrechtelijk instituut 
dier universiteit. Ditmaal werd zijn bijdrage vertaald, en wel door C. Groen, rustend 
directeur ener Christelijke kweekschool, te Ede. (Noot van de redactie.) 

A. S. xxv 6 
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Noordzee en Noordelijke Ijszee en anderzijds door de Kaukasus en de 
bergruggen van de Oeral. Niettegenstaande de historische ontwikkeling 
in het bijzonder van de jongste tijd heeft, geografisch beschouwd, deze 
begrenzing zo goed als geen wijziging ondergaan. In deze ruimte hebben 
zich in de laatste drieduizend jaar der geschiedenis volksstammen 
gevestigd, die hoofdzakelijk Keltische, Germaanse, Romaanse en Slavische 
talen spreken en die zich in een rijke historische ontplooiing hebben ont
wikkeld tot volken met een bepaald cultuurgebied en gegroepeerd in be
paalde staatkundige eenheden. Dit proces, waarin een voortdurende vreed
zame onderlinge uitwisseling der krachten van iedere natie afzonderlijk 
afwisselde met een niet minder aanhoudende herhaling van bloedige con
flicten, met geweld van wapenen uitgevochten, scheen gedurende lange 
tijd zijn eindpunt te hebben gevonden in de vorming van de zelfstandige, 
zg. "souvereine" nationale staten, zoals die tot op de dag van heden op 
het beeld der landkaart van ons continent tenminste uiterlijk hun stempel 
zetten. 

Ik zeg met opzet "uiterlijk", daar het onloochenbaar is, dat in het 
verloop van de 20ste eeuw meer en meer een nieuwe historische ont
wikkelingscomponent in het schema van ons politieke denken zich doet 
gelden: de component van het besef der noodzakelijkheid van een nauwere 
aaneensluiting der Europese volken, welke aaneensluiting, zoals wij nog 
nader zullen zien, tegelijkertijd het einde met zich mee moet brengen 
van het tot nu toe geldende gedachtenschema der machtsstructuur van 
Europa. De bijzonderheden van dit verschijnsel zullen wij later be
spreken, hier wordt volstaan met de constatering, dat in de actuele situatie 
van Europa iets nieuws zijn intrede heeft gedaan. 

Deze drie punten bepalen om zo te zeggen het aanzicht van Europa: 
een groot aantal landen aan de rand van een uitgestrekt continent, be
volkt door van elkaar verschillende volken, die echter toch door vele 
banden aan elkaar verbonden zijn; die in nationale staten zijn georga
niseerd, maar onder welke desniettemin een streven duidelijk merkbaar 
wordt, dat gericht is op een wijziging in de structuur, of zelfs op een 
opheffing van deze staten. 

* * * 
Met zulk een phaenomenologische constatering is echter niet veel meer 

verkregen dan een uitgangspunt. Het is de dwaling van een verouderde 
laat-humanistische opvatting der staatkunde, het eigenlijke wezen van 
volken of volksgemeenschappen te willen verklaren alléén uitgaande van 
geografische elementen en van de gegevens der bevolkingsstatistiek; de 
kennis dezer elementen en gegevens is wel nodig, maar ze is in de meest 
volstrekte zin van het woord "relatief", d. w. z. de feiten en cijfers ver
krijgen en verliezen hun betekenis, als ze in verband gebracht worden 
met de eigenlijke levenswortels der volkeren, die in dit geopolitieke 
spanningsveld leven en werken en met de krachten, waardoor deze volken 
gedreven worden. 

Dus zullen we de geestelijke grondslagen van Europa in onze beschou
wingen moeten betrekken. Deze zijn even uiteenlopend als de Europese 
volkerenfamilie zelf. 

Vatten we de hoofdelementen in een zeer vereenvoudigd schema samen, 
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dan zijn er in het bijzonder drie factoren, waarmede wij te rekenen heb
ben: de oorspronkelijke aanleg der verschillende nationaliteiten, het door 
de traditie overgeleverde geestelijke bezit der klassieke wereld en het 
vormende element van het christendom. 

Wat de eerste factor betreft, de oorspronkelijke aanleg der nationali
teiten, voor wie heden door Europa reist zal een der ervaringen die .de 
meeste indruk op hem maken, déze zijn, dat niet alleen landschappen 
met de meest verschillende bekoorlijkheid elkaar afwisselen, maar dat 
hij nog meer verschillen kan opmerken tussen de volks- en cultuurge
meenschappen, die hij op zijn reizen ontmoet. Deze veelvuldigheid, deze 
verscheidenheid wordt veroorzaakt door de nationale krachten (en natuur
lijk gebreken), die de verschillende inwoners der Europese staten bezitten. 

Het is niet de bedoeling, met deze stelling een naïeve rassenleer - on
zaliger gedachtenis - te verkondigen; wij willen er alleen het resultaat 
van een zeer lang ontwikkelingsproces mee aanduiden. Het is immers niet 
zó, dat wij de Germaanse, Keltische, Romaanse en andere "elementen" 
op dit ogenblik nog ergens - waar ook - van elkaar zouden kunnen 
scheiden: de gecompliceerdheid van Europa is het resultaat van een ten
minste drieduizend jaar oude wisselwerking niet alleen van de volken 
en hun historische ontwikkelingskrachten onderling, maar ook van. de 
vormen, die deze volken aan het door hen bewoonde landschap hebben 
gegeven en van de invloed, die dit landschap op zijn beurt op het karakter 
der volken heeft gehad. De visser van de Noorse Lofadelen is een ander 
mensentype dan de mijnwerker uit het Ruhrgebied en weer een ander 
dan de wijnbouwer uit Bourgondië of de gespecialiseerde werktuigkundige 
uit Eindhoven, om maar enkele typische voorbeelden te noemen. Het kan 
hier niet mijn taak zijn, een sociologie der Europese volken te ontwerpen. 
Ik zou u echter wel op dit zeer interessante probleem willen wijzen, waar
over de beroemde Spaanse cultuurfilosoof Salvador de Madariaga, wiens 
naam hier niet ongenoemd mag blijven, de meest diepzinnige cultuur
sociologische beschouwingen heeft geleverd. 

De tweede geestelijke component van Europa is het cultuurgoed der 
klassieke wereld. In het gebied van de Middellandse zee, zozeer bevoor
recht wat het klimaat en de structuur der daar wonende volkeren be
treft, heeft de Europese cultuurontwikkeling in de periode van ongeveer 
600 v. Chr. tot ten naaste bij 600 n. Chr. haar eerste en geweldigste 
hoogtepunt bereikt. In het bijzonder in de doorvorsing der problemen van 
de geest door de Griekse filosofie, alsmede in de staatvormende kracht 
van het Romeinse wereldrijk, dat ook op het terrein der practische politiek 
allerlei vraagstukken wist op te lossen, verkregen de krachten, die uit 
het diepste wezen der Mediterraan-Europese volken voortkwamen, een 
bindende en dwingende vorm. (Dat hierbij de aanraking met en de be
ïnvloeding door oudere culturen, in het bijzonder de Egyptische, van de 
grootste betekenis is geweest, kan hier slechts in het voorbijgaan worden 
opgemerkt.) De werken van een Plato, een Aristoteles, Cicero of Marcus 
Aurelius getuigen ook nog voor ons van de zoekende en vindende vorm
gevende kracht van de vroeg-Europese gedachtenwereld, zonder welke, 
theoretisch in de wereld des geestes zowel als practisch in de politieke 
ontwikkeling, het tegenwoordig Europa in laatster instantie ondenkbaar 
zou zijn. 
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De beide genoemde componenten: de nationale aanleg en de nationale 
krachten èn de klassieke, Grieks-Romeinse vorming van de geest, leiden 
echter niet of niet noodzakelijk tot wat wij "Europa" noemen. Integen
deel, verscheidenheid van volksaard en onderlinge beïnvloeding van -
soms botsing tussen - de verschillende nationaliteiten dragen veeleer 
onvermijdelijk een kiem van ontbinding in zich, die ook door nog zo 

. sterke geestelijke krachten die alleen van déze wereld zijn, niet weg
genomen kan worden: Rome was naar zijn ganse structuur niet anders 
dan alle andere ons bekende en onbekende scheppingen van wereldrijken 
tot ondergang in de geschiedenis gedoemd. Evenals zijn trotse gebouwen 
in ruïnes zijn veranderd, zou ook van zijn cultuur op dit ogenblik nauwe
lijks nog een spoor te vinden zijn, als niet in een grote geesteshistorische 
ontwikkeling de eigenlijke kern daarvan drager was geworden van de 
vroeg-christelijke kracht tot vormgeving. Een kleine driehonderd jaar 
streeft het jonge christendom met alle kracht naar het bereiken van het 
doel, dat Paulus beoogde, toen hij, geleid door de Heilige Geest, zijn 
zendingsarbeid uitstrekte tot het Helleense Philippi en de bewoners van 
het Romeinse wereldrijk, tot tenslotte Keizer Constantijn overgaat tot het 
christelijk geloof en daarmede een uiterlijk teken geeft van die innerlijke 
geestelijke ontwikkeling, die slechts te begrijpen is van uit de kracht der 
goddelijke werking: de dwaasheid die de leer van Christus voor de antieke 
mens steeds moest zijn, is tot Romeinse staatsgodsdienst geworden; 
staatsreligie met alle grootsheid èn alle gevaar in die eeuwen van een nog 
niet politiek gedifferentieerd gemeenschapsleven, waarin religie, staat en 
cultuur nog niet gescheiden zijn en met elkaar in onafscheidelijk ver
band staan. 

Het Romeinse rijk is wel is waar historisch uiteengevallen. Maar zijn 
politieke wezen en zijn tradities gaan na de beroeringen van de tijd der 
volksverhuizing over op het nieuwe Romeinse rijk in het noorden, waar
naar de Frankische en Saksische keizers, opzettelijk aanknopend aan de 
totale Romeinse traditie, streefden en dat ze wisten te stichten, op de 
totaliteit van staatkundige kracht, cultuur en religie, het "Sacrum Im~ 
perium",'I) der Middeleeuwen. 

Waardoor ten slotte, na een periode van bloei, ook dit Middeleeuwse 
rijk uiteengevallen is, zien wij, die zoveel later leven, op dit ogenblik 
duidelijker. De Middeleeuwen hadden van de Romeinse staat en van de 
Roomse kerk de assimilatie van de christelijke geloofsinhoud aan de 
antieke gedachtenwereld overgenomen en deze assimilatie onder invloed 
van nieuwe wijsgerige theorieën opnieuw tot stand gebracht. Dit moest 
leiden tot een herleving van de strijd tussen de dualistische krachten, 
welke het oude heidendom vorm hadden gegeven, tot een tegenstrijdig
heid, welke de roomse theologie en filosofie in haar door valse synthesen 
beheerste systemen niet tot oplossing heeft kunnen brengen. In de baan
brekende onderzoekingen der filosofen van de "wijsbegeerte der wetsidee", 
in het bijzonder in Prof. Dooyeweerds leer der grondmotieven, wordt zeer 
duidelijk aangetoond, dat de innerlijke tegenstrijdigheid in de religie der 
antieken en het oncritisch overnemen van de voornaamste filosofische 
ideeën van de leidende wijsgeren dier oudheid, speciaal van die van 

a) "heilige (keizer) rijk" 
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Plato en Aristoteles, valse spanningen moesten doen ontstaan in de reli
gieuze levensmotieven van het christendom, die ten slotte op een conflict 
moesten uitlopen. Ik behoef dit hier slechts terloops op te merken. 

Nadat deze ontwikkeling zich reeds lange tijd had aangekondigd in de 
spanningen binnen de scholastiek tussen realisme en nominalisme, werd 
dit conflict bij de overgang van de lSe naar de 16e eeuw acuut. De 
reformatorische bewegingen van Luther, Zwingli en Calvijn als de grote 
uitgangsbasis van de weer in haar oorspronkelijke vorm gepredikte christe
lijke boodschap zijn echter slechts de ene pool der gebeurtenissen in deze 
tijd, waarin Europa een geestelijke crisis doormaakte. In het jonge christe
lijk-Romeinse keizerrijk bestond nog het denken als een éénbeid van alle 
levensfactoren, die ongescheiden en onafscheidelijk bij elkander behoren. 
Maar dit denken heeft reeds in de Middeleeuwen de in zijn structuur op
gesloten liggende weg der differentiëring ingeslagen: kerk, wetenschap, 
nationale krachten, economie hebben zich in dit proces steeds meer ge
emancipeerd en het was nog slechts de slotacte van een bijna vanzelfspre
kende ontwikkeling wanneer nu ook de emancipatie van de enkele mens 
historische werkelijkheid wordt: humanisme en renaissance banen zich 
een weg en het is helaas het lot van het reformatorische christendom 
geweest, dat het zich heeft laten overrompelen door schijnbaar verwante 
probleemstellingen en op uitgestrekte terreinen van zijn denken en hande
len meer dan 'eenmaal bijna zonder tegenstand te bieden berust heeft in 
de in de grond der zaak heidense losmaking van het individu ook van 
zijn laatste bindingen. Veel te weinig wordt er op gewezen, in welke hoge 
mate de nauwelijks ontwaakte reformatorische christenheid (veel meer 
dan de rooms-katholieke) in dit valse vrijheidsdenken van het humanisme 
verstrikt is. Er loopt consequent een weg van de aanraking van een 
Erasmus tnet de pas ontdekte en anders dan de dusver doorleefde heidense 
gedachtenwereld der klassieke oudheid naar het liberalisme van de 19de 
en 20~te eeuw. Ik wil hier gaarne aan toevoegen, dat algemeen gebleken 
is datde wereldbeschouwing van het continentaal-Europese lutheranisme 
minder tegenstand kon bieden aan deze ontwikkeling dan de vVesteuropese 
en overzeese wereldbeschouwing van het calvinisme. 

Nadat wij zo de geschiedenis van het geestesleven der Europesevolkeren 
in vogelvlucht hebben beschouwd, zien wij onszelf als de erfgenamen daar
van geplaatst in het midden van de twintigste eeuw na Christus. Om 
het gezegde nog eenmaal samen te vatten: Europa is voor ons een bepaald 
geografisch gebied met een bepaalde ontwikkeling van volkeren van ver~ 
schillende aard, welke ontwikkeling geestelijk wordt gedragen door de 
aanwezige aanleg der natiën van het continent, een bepaalde vorm heeft 
gekregen door de vroegere ontplooiing van hun aanleg in de cultuurkring 
der klassieke oudheid en nader. is bepaald zowel door de kerstening van 
Europa, als door de wegen en dwaalwegen der daardoor ontstane christe
lijke volken. 

* * * 
Op dit beslissende punt van onze onderzoekingen kunnen wij het nu 

wagen, de stelling te poneren, dat Europa, als de kracht van het christen
dom niet was opgetreden, niet Europa zou zijn geworden; wij moeten 
echter tegelijkertijd ook toegeven, dat de christenheid in haar huidige 



126 HERBERT FROST 

gestalte slechts als christenheid kan worden verstaan in die vorm en ge
daante, die zij door haar weg in en door Europa en door de geschiede
nis van dit werelddeel heeft aangenomen. 

Vertegenwoordigers van de moderne theologie, zoals bijv. die der rich
ting van Karl Barth, die Gods handelen existentialistisch willen beperken 
tot het moment der niet-historische eenmaligheid of het zelfs, als in de 
zg. leer der ontmythologisering van Bultmann, losgemaakt uit het verband 
der historische feiten, als "kerygma" 4) trachten te distilleren, zullen ten 
opzichte van deze stellingen ons verwijten, dat wij de christelijke leer ver
valsen tot een natuurlijke theologie. 

Naar een uitspraak van Asmussen zou ik het tegengestelde "onnatuur
lijke theologie" willen noemen en met hem geloven, dat "onnatuurlijke 
theologie God waarschijnlijk wel niet meer welgevallig zal zijn dan de 
natuurlijke" . 

Stellig is de greep van Gods verkieze.nde genade uniek en niet met de 
maatstaven der geschiedenis meetbaar of tastbaar. God staat buiten en 
boven onze tijdelijkheid en Christus als de verhoogde Koning met Hem 
en in Hem. Maar het is juist Gods genade, dat hij ons het heilsplan van 
Zijn trouw in de tijdelijkheid van ons leven heeft doen kennen. Christus 
is niet alleen de plotseling verschijnende en onbegrijpelijke God, maar 
tegelijkertijd de Messias, die gedurende de gehele geschiedenis, duizenden 
jaren lang, ja sinds de moederbelofte aan het eerste gevallen mensenpaar, 
was toegezegd en aangekondigd. De kerk van Christus is niet alleen de 
niet te begrijpen gemeenschap van de uitverkorene met God in Christus, 
maar ook de door de tientallen eeuwen van de geschiedenis der mensheid 
hee.n ons geschonken uiterlijke gemeenschap der gelovigen in haar zicht
bare en ervaarbare vormen. En zoals geen ding ter wereld ligt buiten 
Gods wil, zo heeft ook geen gebeurtenis der wereldgeschiedenis buiten 
Gods wil plaats gehad. Gods heilsgeschiedenis omvat de wereldgeschiede
nis èn is volgens Zijn wil in haar besloten. En daarbij kan het naar Gods 
wil niet zonder betekenis zijn, dat het beslissende deel van de geschiedenis 
der Kerk van Christus zich in de verlopen 2000 jaar afgespeeld heeft in 
Europa. Dienvolgens hebben wij onze probleemstelling onder een bepaalde 
gezichtshoek te zien, die van het allergrootste belang is: het is ons chris
tenen te enen male niet geoorloofd, dit Europa anders te zien dan uit
gaande van de grondwaarheden en fundamentele inzichten, die ons uit de 
Heilige Schrift tegemoettreden en die de belijdenissen der vaderen ons 
leren. In deze zin zullen zeker alle Schriftgelovige protestantse christenen 
zich gaarne en trots voor "fundamentalist" zien uitgemaakt, ook al kan 
die aanduiding aanleiding geven tot misverstand. 

Wat houdt dit in voor de wijze, waarop we Europa beschouwen? Zoals 
ten aanzien van alle dingen in de wereld hebben we ons als christenen -
in het huidige tijdsgewricht meer dan ooit - de vraag te stellen naar de 
samenhang tussen onze schuld en Gods genade aan de ene en onze dank
baarheid en Gods gebod aan de andere zijde. Men heeft het hoofdverschil 
tussen de beide voornaamste confessies van het tegenwoordige protestan
tisme vaak daarin gezocht, dat men de lutheraan meer met de vraag naar 
schuld en genade, de calvinist meer met die naar wet en gehoorzaamheid 

4) "verkondiging", "boodschap" 
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trachtte te identificeren. Ik beschouw dit, eerlijk gezegd, als onjuist. Even~ 
als we ons moeten wachten voor het werken met een valse tegenstelling 
tussen het Oude en het Nieuwe Testament moeten we er voor oppassen, 
een dubbele waarheid van wereldse moraal en evangelische moraal te ver
kondigen. Beide tegenstellingeri zijn dan ook even vreemd aan de lutherse 
leer als van die van Calvijn (al zijn van beide historisch tot in onze dagen 
toe de meest zonderlinge caricaturen in omloop). Het leidende grond
motief van schepping, val, verlossing en belofte is steeds gelijktijdig werk
zaam en wel niet alleen in de persoonlijke geloofswerkzaamheid, maar 
juist in de meest nuchtere dingen van het alledaagse leven, dus ook in de 
wijze, waarop we Europa beschouwen. Zeker zal het voor menig lutheraan 
goed zijn, zich iets meer te bekommeren om de aardse consequenties yari 
zijn roeping en verkiezing, zoals er ook wel calvinisten zijn, die boven 
de kennis der wet uit de toekomstverwachting scherper in het oog behoor
den te houden. Maar wij moete..n duidelijk inzien, dat iedere begripsmatige 
çmderscheiding hier slechts van methodische aard mag zijn; bij alle 
onderscheiding mag nooit verloren gaan het inzicht, dat de christelijke leer 
één is; en nog minder mag deze leer zich oplossen in vage en onduidelijke 
dialectische uitspraken. 

Europa staat bij God in de schuld. De ganse geschiedenis van dit trotse 
christelijke avondland is .een geschiedenis van schuld. Niet van een ·be
taalbare aardse schuld, maar van de door mensen niet te verzoenen af~ 
\vijking van God. Dit besef mag ons niet loslaten, als wij onze situatie 
duidelijk willen zien en daaruit de maatstaven voor onze houding willen 
afleiden. 

Men heeft niet nagedacht over Gods wil ook voor de handelingen van 
de staat en zich daarnaar gericht; in plaats hiervan was de geschiedenis 
van Europa de historie van een streven naar macht, waarin het pure 
egoïsme van individuen en van afzonderlijke volken een overheersende rol 
heeft gespeeld. Ook hier ligt de oorzaak van de afwijking niet in· de 
laatste plaats in de aanvaarding van een menselijke vrijheid zonder perken 
en van het schijnbaar recht van de mens op onafhankelijke vormgeving 
der dingen die hem omringen. 

· Het middeleetnvse keizerrijk bezat niet, zoals in de vorige eeuw de 
romantici en met hen vele neo-romantici tegenwoordig menen, de kracht 
om uit zichzelf te blijven bestaan. Zijn universele levenseenheid moest 
uiteenvallen in de souvereiniteitsgebieden der afzonderlijke levenskringen. 
De structuurwet van de "souvereiniteit in eigen kring", waarvan wij bij 
Altbusins de eerste sporen vinden, die door Abraham Kuyper onderwerp 
van discussie werd en die door Dooyeweerd en V allenhoven filosofisch 
tot volle waselom \Verd gebracht, tekent zich af in die veelvuldigheid der 
levenskringen, welke aan de laatste anderhalve eeuw haar vorm heeft ge" 
geven. De zich ontwikkelende nationale staat is niet, zoals velen menen, 
het in stukken breken, in strijd met het gebod, van een geheiligde eenheid, 
maar het resultaat van een noodzakelijk opnieuw-vorm-geven aan het 
staatkundige gebied in ruimere zin, dat door de op geestelijk terreiri 
voorbèreide ontbinding van de middeleeuwse levensbeschouwing onver
mijdelijk geworden was. 

Maar hier begint dadelijk de schuld, schuld naar twee zijden, zoals dit 
ook nu nog, en meer clan ooit, het geval is. De splitsing van Europa in 
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nationale staten had naar buiten staatsegoïsme als gevolg. Tot aan het 
uiteenvallen van het middeleeuwse rijk waren alle oorlogen Of verdedigings
oorlogen van het keizerrijk tegen een buitenlandse vijand -- bv. tegen de 
Hunnen en de Moren - Of strijd om de macht in het binnenland, wat 
wij met een moderne uitdrukking "politiële acties" zouden noemen. Nu 
echter werden het vernietigingsoorlogen met als drijfveer nationaal en 
politiek egoïsme, oorlogen tot handhaving van de "souvereiniteit". 

Wij moeten een ogenblik bij dit woord stilstaan, daar het typerend is 
voor ons probleem. Toen Macchiavelli als een der eersten de absolute 
macht, zowel ten opzichte van het binnen- als van het buitenland, opeiste 
voor de vorst, die de staat belichaamde, voerde Bodin hem tegemoet, 
dat de vorst onderworpen is aan Gods wet. Maar ook deze zag niet in, 
dat juist door het bestaan van God en de rechtseis der goddelijke wet de 
souvereiniteit voor de mens in laatster instantie iets onbestaanbaars is. 

Slechts zó kon God in het vervolg consequent meer en meer uitge
schakeld worden, zoals dat ook reeds aan de dag treedt in de relativering 
van God, als Hugo de Groot spreekt van het natuurrecht, dat zelfs dan 
aanspraak maken kan op geldigheid, als God niet bestond. In naam der 
handhaving van een structureel niet bestaande souvereiniteit, in de hei
dense handhaving der onafhankelijkheid van mensen, volkeren en staten, 
in het niet verbindend verklaren van het volkenrecht als "dwingend niet 
bestaand" recht ligt Europa's schuld en noodlot. 

De souvereiniteitsroes van de Europese nationale staten leidt, overal 
waar deze staten aan elkaar grenzen, tot een streven, de buurstaat te ver
nietigen of angstvallig eigen souvereiniteit te handhaven tegenover de 
steeds te verwachten aanval van die buurstaat. In naam der souvereiniteit 
worden eerst pogingen gedaan, vele kleinere staten te doen opgaan in 
enkele grotere, tenslotte wordt gestreefd naar vereniging van het gehele 
continent, onder de heerschappij van een onafhankelijke groep mensen 
of zelfs van één "souvereine" mens. Hierin ligt het noodlot van de valse 
suprematie der Spaanse wereldheersers. Hier wordt het vonnis geveld over 
de· politiek van Lodewijk XIV en van de Franse revolutionnairen. Hier 
ligt de veroordeling van Napoleon en van de aggressieve politiek van 
Bismarck. Slechts van dit gezichtspunt uit is de tot dusver geweldigste 
en meest goddeloze poging te verklaren, Europa te dwingen,zich onder 
de Duitse dictator Hitier te verenigen. 

Maar ook de handhaving der vermeende souvereiniteit binnen de gren
zen van de staat zelf is een kenmerk der historische schuld van ons conti
nent. De ontplooiing van het menselijk gemeenschapsleven in al zijn 
uitingen, de echte vrijheid van kerk, rechtswezen, school, wetenschap, 
economie en menselijk individu, welke de ontwakende moderne tijd in 
een politiek-historisch differentiëringsproces schonk, valt in de klauwen 
van de souvereine heerser. De verscheidenheid, die zich steeds weer wil 
doen gelden, wordt vervangen door de eenvormigheid van de gelijkge
schakelde staatsburger, door de staatskerk, door een recht, dat identiek 
is met het belang van de staat, door staatsschool en staatsuniversiteiten, 
door een van staatswege geleide economie, door de staatsburger, wiens 
geweten zelfs plaats moet maken voor wat hem van staatswege wordt 
ingepompt. Laten we niet te trots worden op ons democratisch leven en 
onze democratische instellingen en laten we vooral niet alleen aan ver-
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dwenen en tegenwoordige dictaturen denken bij het getekende beeld! Een 
onderzoekende blik op de werkelijkheid om ons heen en op de tendenties 
ook in de democratische staten der zg. "vrije wereld" zal ons overtuigen, 
hoe dicht wij reeds staan bij vele van deze dingen, die wij als het tegen
gestelde van onze idealen beschouwen. Ook wij zijn verstrikt in de schuld 
van het door het valse souvereiniteitsdogma geleide binnenlandse staats
alvermogen en wel meer dan wij meestal beseffen. En dat geldt voor alle 
Europese volken. 

* * * 
Als wij echter zo zonder enig voorbehoud Europa zien in zijn schuld en 

die schuld belijden, betekent dit tegelijkertijd, dat wij Gods genade over 
Europa zien en erkennen. Wij weten niet, waarom God Paulus zond naar 
Philippi, een der brandpunten van het geestesleven van het Romeinse 
rijk. Het had evengoed Zijn heilige wil kunnen zijn, Zijn discipel naar 
Bithynië te zenden. 

God had dit Romeinse rijk werkelijk niet nodig voor de uitvoering van 
Zijn heilsplan. Wij mensen in al onze glorie zijn geen vereiste voor het 
handelen Gods. Maar God heeft het zó beschikt, dat Zijn heilsleer haar 
weg gegaan is door en met Europa. Dit is een geschenk Zijner genade, 
dat ons op de knieën behoorde te brengen, om Hem er dagelijks voor te 
danken. God heeft ons Europeanen in al onze nietswaardigheid in het 
verleden uitverkoren en verkiest ons nog, om Zijn boodschap in de 
wereld uit te dragen, uit te leggen en te bewaren. Hij heeft ons Zijn pand 
toevertrouwd en wij zullen eenmaal verantwoording ervan moeten af
leggen, of en hOe wij daarmede hebben gewoekerd. God heeft door alle 
bedreigingen der geschiedenis heen - volksverhuizing, Hunnen, Moren, 
Turken en hoe zij alle mogen heten - en door alle zelfvernietiging heen 
tot op de huidige dag Zijn heilige kerk als hoogste goed in ons midden 
bewaard en ons daarin onze taak aangewezen. Zijn wij ons daarvan 
bewust? 

Al is Europa's leidende rol in de wereld op economisch en militair ge
bied uitgespeeld, toch ziet de wereld tot Europa op als het brandpunt der 
wereldcultuur, zien de christenen in de hele wereld op Europa als de 
plaats der geestelijke bronnen, waaruit de krachten vloeien voor hun ker
ken, hun theologie en hun wereldbeschouwing. Bij alle waardering voor 
de altruïstische hulp, door Amerikaanse particulieren en de Amerikaanse 
staat aan het noodlijdende Europa verleend, is het duidelijk, dat de Ameri
kanen ons deze hulp zeker niet alléén ter wille van onszelf hebben ge
schonken. 

Het is zeker niet in de laatste' plaats de wereldstrategie, ter wille waar
van ze zich voor ons interesseren en zich te onzen gunste met ons hebben 
verbonden, maar daarnaast stellig toch ook het gevoel der verplichting, 
deze! krachtbron der wereld te bewaren - al zijn ze zich daarvan mis
schien niet bewust. Alle sentimentele gepraat over de "jonge kerken" en 
haar onverbruikte kracht tegenover ons vermolmd pseudo-christendom, 
dat wij onophoudelijk op een bekende theologische golflengte horen en 
dat de werkelijke prestaties der christenen uit de "koloniale" volkeren ver 
overschat, verbleekt bij de voortdurende betuigingen van dankbaarheid 
van overzeese christenen voor het geschenk, dat zij ontvangen in de zen-
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delingen juist van Europese kerken. Niet alleen als wij daarbij denken 
aan de vroeger vaak voorkomende vermenging van verkapte koloniale be
doelingen met de zending moeten wij beschaamd zijn, maar veeleer juist 
omdat God ons onverdiend als Zijn werktuig gebruikt en ons tot Zijn 
helpers maakt, zonder dat daarvoor enige grond in onszelf te vinden is. 

* * * 
De kennis van deze genade leidt echter voor de Schriftgelovige christen 

niet tot valse lijdelijkheid, maar tot daden der dankbaarheid, zoals de 
gereformeerde vaderen die eisen en waarvan Luther zegt in zijn kleine 
catechismus: "Voor dit alles ben ik schuldig, Hem te danken en te prijzen, 
Hem te dienen en Hem gehoorzaam te zijn." Dank, lof, dienst, gehoor
zaamheid zijn wij niet slechts, zoals de subjectivistische christenen van de 
vorige eeuw gemakshalve meenden, verschuldigd op het gebied van de 
"zedelijkheid", maar óók, neen juist aan het "vuile" front der politiek. 
Welke taak hebben wij op dit gebied ? 

lp de eerste plaats deze éne: onze situatie héél nuchter in ogenschouw 
te nemen. Europa is teruggedrongen tot de lijn van het ijzeren gordijn, 
de lijn langs de Elbe en vandaar naar de Adriatische zee. 

Weliswaar reikt het geestelijk Europa ook vandaag nog verder. Dit 
Europa omvat al die tot slavernij gebrachten, die in hun hart vrij zijn 
gebleven, ook aan gene zijde van de scheidingslijn, die twee werelden 
scheidt. De geestelijk vrijen in Rusland en Polen, in de voormalige Bal
tische staten en in Hongarije, op de Balkan, in Tsjecho-Slowakije en in 
de Duitse Sowjetzone behoren juist in hun nood tot Europa. Europa's 
uiterste frontlijn is. steeds daar, waar de vrije harten van zijn inwoners 
strijden tegen de onderdrukking en daaronder lijden. Daarom moeten 
we niet spreken van een West-europees streven, ook al bestaat er in de 
sfeer der machtspolitiek voorlopig geen ander. Het gaat er om, heel Europa 
een nieuwe vorm te geven, te reformeren. Deze pretentie mogen we niet 
laten varen, als wij onszelf niet als verloren willen beschouwen. 

Een vijftal consequenties vloeit daaruit voort voor onze houding. 
I De eerste is deze, dat de christenen in Europa zich bewust worden van 

hun roeping, een verdedigingsfront te vormen tegen de vijand van buiten. 
Het communisme in zijn huidige gedaante is de met overweldigende 
militaire en geestelijke macht optredende openbaring van de afval van 
Gods wil. Juist de geestelijke macht van het communisme is enorm groot. 
Er ligt een kern van waarheid in, als velen die tegen het communisme " 
waarschuwen, eerst het afweervermogen op geestelijk terrein willen ver- ,'~' 
sterken, vóórdat men overweegt, wat er op militair terrein gedaan kan 
worden. Een geestelijk ontredderd Europa kan zelfs door de modernste 
wapenen niet meer worden gered. Maar het zou verkeerd zijn, een Europa, 
waarin de vlam des geestes nog brandt, uit gemis aan innerlijke kracht of 
pessimisme zelf te vernietigen. Wij christenen kunnen en mogen in deze 
strijd niet wanhopen aan de overwinning. Daarom zijn wij ook beslist 
vóór de militaire verdediging van ons continent. Want alle adel des geestes 
zou een dwaasheid zijn, als hij door de met spijkers beslagen laarzen van 
Mongoolse divisies vertrapt werd. Wij moeten dit naïef-realistisch zien. 
Ook alle pogingen (met inbegrip van die uit het christelijk kamp), die 

,\ 
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haar hoop erop vestigen, Europa tussen het Sowjetblok en de Verenigde 
Staten te zien uitgroeien tot een "derde macht", lijden hier schipbreuk 
op de reële machtsverhoudingen en op de bestaande ideologische situatie. 
Wat de eerste betreft, omdat de Europese volkerengemeenschap zonder 
hulp van overzee nog gedurende lange tijd niet in staat zal zijn, ook maar 
de geringste waarborg te geven, dat zij zich uit eigen macht kan hand
haven. En ideologisch, omdat wij - indien dat al ooit in volstrekte zin 
het geval geweest is - tegenwoordig stellig niet meer leven in een tijd 
van botsingen, die een gevolg zijn van politieke en geografische verschillen, 
maar geroepen zijn tot een beslissende keuze tussen twee volstrekt tegen
over elkaar staande geesteswerelden. Wie in Sowjet-Rusland alleen naar 
de uiterlijke macht der natuurlijke en technische hulpbronnen ziet, miskent 
de veel meer essentiële geestelijke bedreiging, die ons verbiedt het Oosten 
en het Westen met elkaar gelijk te stellen en dus een "neutraal" stand
punt in te nemen. Het gevaarlijke spel met zulke gedachten zou maar al 
te licht er toe kunnen leiden, dat we op zekere dag wakker worden achter 
het naar het westen verschoven "ijzeren gordijn". Het is zaak, militaire 
èn geestelijke kracht in de juiste verhouding in actie te brengen voor de 
verdediging en bewaring van het gebied, waarin ons misschien nog slechts 
een korte spanne tijds vergund is voor de vrije levensontplooiing naar 
christelijke principes. 

l De tweede consequentie is, dat wij partij moeten kiezen voor de poli
tieke integratie van Europa. Ik zeide reeds, dat de nationale staat van 
de 14de tot de 20ste eeuw op zichzelf beschouwd geen misgreep was, in
tegendeel, hij was de noodzakelijke levensuiting van de politieke ver
schijningsvorm van het door de Europese volkeren bewoonde gebied. Dit 
proces is echter verder voortgeschreden. Sedert tenminste 40 à 50 jaar 
worden de grenzen der Europese staten steeds meer een hinderpaal, die 
in de weg staat aan de noodzakelijke geestelijke uitwisseling en van de 
werkelijke uitdrukking van de levenskracht der Europese volkeren. De 
uitvinding der moderne verkeersmiddelen maakt het tot een tragi-comedie, 
in de sneltrein van Amsterdam naar Straatsburg in nauwelijks 12 uUl 
drie grenzen te passeren en daarbij telkens zes pas-, douane-, en deviezen
controles te moeten ondergaan - om van het tempo ener reis per vliegtuig 
niet te spreken. Verkeer, economie, handel, radio-omroep, televisie, weten
schap, eigenlijk alle levensuitingen van de mens der twintigste eeuw hebben 
het noodzakelijk gemaakt, dat de vorm der tegenwoordige organisatie in 
nationale staten aan een ingrijpende herziening wordt onderworpen. De 
verdedigers van het bestaande verzetten zich ongetwijfeld daartegen met 
alle beschikbare middelen, te krachtiger, naarmate de souvereiniteit, die 
zij trachten te handhaven,twijfelachtig wordt en barsten en scheuren 
begint te vertonen. Door de bedreiging op militair gebied is "Europa" het 
meest actuele probleem en een kwestie van leven of dood geworden. Maar 
het zou onjuist zijn, wanneer wij ons bij onze beslissing slechts lieten 
leiden door vrees voor Europa en de noodzaak, het te verdedigen. 

Wij moeten veeleer doorstoten tot het heldere inzicht, dat de ont
plooiing van de menselijke krachten en van die der natuur zo ver ge
vorderd is, dat structureel grotere staatkundige eenheden onafwendbaar 
noodzakelijk geworden zijn. Wij moeten inzien, dat wij wat de staten
vorming betreft, op een soortgelijk keerpunt staan als aan het eind der 
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Middeleeuwen, toen de ongedifferentieerde, bovenpolitieke gemeenschap 
van het Romeins-christelijke rijk ontbonden werd en nationale staten zich 
vormden. Wanneer wij zouden weigeren of dralen tot dit inzicht te komen, 
zou dit - afgezien van de militaire bedreiging - geestelijke onmacht, 
economische armoede en een chaos op verkeersgebied ten gevolge hebben. 
En dit strijdt met het gebod, in alles de naaste te dienen en voor zijn 
welzijn ook offers te brengen, zelfs al is het het offer van menige traditie, 
die ons lief geworden is. Hoe daarbij in bijzonderheden onze houding is 
ten opzichte van de verschillende vormen van en plannen tot integratie, 
van defensiegemeenschap, kolen- en staalgemeenschap, landbouwgemeen
schap, economische unie, betalingsunie, verkeersunie, ja ook ten opzichte 
van de ontworpen politieke gemeenschap, zal voor elk bijzonder geval een 
vraagstuk van practische politiek zijn. Dat de totstandkoming ener con
crete politieke eenheid (ondanks alles, wat theoretisch voor een onmiddel
lijke algehele federatieve statenbond pleit) slechts langs de weg der ge
deeltelijke integraties te verwerkelijken is, heeft de ondervinding der laatste 
jaren bewezen. Slechts de geleidelijke uitschakeling der bijzondere belan
gen op de gebieden, die een integratie vereisen (maar alleen op deze ge
bieden I); derhalve de zg. "functionele" weg, schijnt het, gelet op de psy
chologie der volkeren, mogelijk te maken, ten slotte te komen tot een 
het geheel omvattende "supra-nationale" oplossing. 

De derde consequentie is: voor ons christenen is in het wordende 
Europa meer dan ooit de functie van wachter weggelegd: de dwaalweg 
van het valse souvereiniteitsbegrip is, ook bij een integratie van Europa, 
niet principieel afgesloten. De geweldige concentratie van macht in een 
nieuw op bepaalde gebieden met gezag bekleed instituut, dat een geheel 
continent beheerst, draagt veeleer grote gevaren in zich, namelijk ge
varen van een anti-goddelijk en daardoor ook anti-menselijk misbruik 
van de macht, gelegd in de handen van een kleine gesloten groep of 
zelfs van één enkel mens. Wat dat betekent bij de huidige stand van 
onderzoek en techniek kan juist door u als technici 5) ten volle worden 
beseft, zonder dat het eigenlijk nodig is, dat ik u herinner aan Orwells 
boek 1984. 

Daarom dus de functie van wachter. In de eerste en voornaamste plaats 
zijn wij geroepen de vrijheid te bewaren van Gods Woord, Gods ge
meente en 's Heren kerk. Wij zullen bijna seismografische organen 
moeten ontwikkelen, om iedere openlijke of heimelijke aanval op het 
domein der vrijheid van het Woord af te slaan. Wanneer Karl Barth, 
zoals bv. in Die Kirche zwischen Ost und West, dit beschouwt als het 
beslissende punt, dan is dit volkomen juist. Maar hij vergist zich, wan
neer hij al het andere naar de tweede plaats verwijst. In de eis van 
vrijheid van Gods Woord en 's Heren kerk komt het duidelijkste uit, 
waarom het gaat, maar juist deze exponenten en de gemeente waarin zij 
zijn belichaamd eisen meer, zij eisen vrijheid der christelijke vormgeving 
op alle levensgebieden. 

En daarom vloeit uit het ambt van wachter en uit de verantwoordelijk
'1 heid, die dit oplegt onze vierde consequentie voort: Europa moet worden 

5) Er zij aan herinnerd, dat het referaat voor Delftse studenten werd gehouden. 
Red. 

.\ 
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georganiseerd volgens de structuurprincipes, welke ten grondslag ligger. 
aan de elementen waaruit het staatkundig is samengesteld, of het gaat 
ten onder. Als ik spreek van structuurprincipes bedoel ik dit: de staat 
wordt tot een niet-staat, als hij de grenzen overschrijdt, die in zijn eigen 
structuur der tijdelijke werkelijkheid als geheel liggen. De grenzen van 
de staat worden daarbij bepaald door de ordeningsprincipes van de 
souvereiniteit in eigen kring en van de subsidiariteit. Het zou geen zin 
hebben, u als leden en oud-leden van S. S. R. iets te vertellen over souve
reiniteit in eigen kring: vrijheid van kerk, rechtswezen, wetenschap, 
economie, school, vereniging, cultuur, radio-omroep, pers, in één woord, 
de organisatie van het leven in al zijn aspecten in echte harmonie met, 
maar niet in afhankelijkheid van, het leven van de staat, - dat is het 
resultaat van ieder hier verworven waarachtig inzicht. Daarin zal juist 
dat, wat u hier in Nederland meer dan de christenen in enig ander land 
van Europa door strijd verworven hebt, voor ons anderen ten voorbeeld 
moeten zijn. Als Europeaan uit een oostelijker gelegen land, opgegroeid 
in een totalitaire staat, moge ik u ervoor danken, dat u deze waarden 
temidden van de gebeurtenissen der verlopen moeilijke jaren zó hebt 
weten te bewaren, dat zij ons heden tot voorbeeld en prikkel kun
nen zijn. 

Iets meer moeten wij hier zeggen over de gedachte der subsidiariteit. 
Ik moge dit verduidelijken door het voorbeeld van onze Duitse bonds
republiek, niet uit nationaal egoïsme, maar omdat deze zich staats
theoretisch er bijzonder goed toe leent, haar als voorbeeld te noemen. 
De Bondsrepubliek Duitsland (op soortgelijke wijze opgebouwd als het 
Zwitserse Eedgenootschap) berust op een trapsgewijze opeenvolging van 
rechtens zelfstandige gebieden. Onze steden en deelstaten, die op dit 
ogenblik bondslanden zijn, leiden hun bevoegdheden als stad en staat 
niet af van de totale staat, maar bezitten die uit eigen recht. Zij zijn 
op de gebieden, die zij niet uitdrukkelijk aan de Bond hebben afgestaan, 
zelfstandig; ik zeg met opzet niet: souverein. Zij zijn zelfstandig, ook 
niet: autonoom, want autonomie zou rechtens betekenen: verleend over
heidsgezag. Het gaat hier echter om o()rspronkelijkov~rheidsgezag. Het 
grondprincipe voor een subsidiaire organisatie is: wat de kleinere kring 
volledig kan afdoen, mag de grotere niet aan zich trekken; de grotere 
kring moet echter dat afdoen, waartoe de kleinere niet in staat is. Natuur
lijk kunnen zich bij een subsidiair-federatieve organisatie van Europa 
moeilijkheden inzake bevoegdheid voordoen, maar deze zijn met wat 
goede wil en indien nodig door een op de juiste wijze samengesteld ge
rechtshof op te lossen. Voor de Duitse staatsburger is het bv. een goed 
ding, dat Band en landen elk jaar door onderhandelingen tot overeen
stemming moeten komen over het aandeel, dat elk van de belastingen 
ontvangt, ook al ziet die burger zelf de noodzakelijkheid van die onder
handelingen niet altijd in. Vooral op deze wijze zijn de experts ge
dwongen, de levensbelangen van het geheel en die van de delen tegen 
elkaar af te wegen en een oplossing te zoeken, die aan elk belang zoveel 
mogelijk recht doet wedervaren, in plaats van uit één centraal punt daar
over te beslissen. En het gaat bij de eis van een subsidiaire organisatie 
om levenskwesties, n1. om het behoud van het eigen karakter der delen 
binnen het raam van het geheel. Daarom is een politieke Europese ge-
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meenschap eerst dan voor ons aannemelijk, als alle garanties voor de 
federatieve opbouw van Europa verkregen zijn 6). 

Wij moeten er waarborgen voor hebben, dat wij ook in het "nieuwe" 
Europa Nederlanders, Luxemburgers, Fransen en Duitsers blijven, dat 
wij als Delftenaren, Veronezen, Parijzenaars en Keulenaars kunnen 
ademen en niet tot Europees massamens nummer 26719 gedegradeerd 
worden. De supra-nationale vereniging sluit de juiste behartiging van de 
nationale belangen en de zorg voor handhaving van het nationale karakter 
niet uit, maar eist deze. Een monster-staat, die de kenmerkende nationale 
eigenschappen en levensgewoonten zou willen doden, zou in zichzelf 
reeds het einde betekenen van de werkelijke levenskracht der Europese 
volkeren en daarmede van Europa als geheel. Om dit doel te bereiken 
zouden de wetgevende en administratieve organen van de Europese ge
meenschap staatsrechtelijk niet de bevoegdheid mogen bezitten, zelf de 
omvang van haar eigen bevoegdheidssfeer vast te stellen; in de grond
wet van het nieuwe gemeenschappelijke instituut zou derhalve een uit
drukkelijke opsomming van de bevoegdheden der gemeenschap opge
nomen moeten zijn, die alleen bij gebleken eenstemmigheid van alle deel
nemende staten kon worden gewijzigd en in die grondwet zou moeten 
worden bepaald, dat de schending van het bevoegdheidsprincipe auto
matisch de ontbinding der gemeenschap zelf ten gevolge zou hebben. 

In het zo - wellicht na veel strijd en moeite - ontstane Europa 
moeten de christenen de federatief-subsidiaire vorm van het nieuwe 
instituut waarborgen, terwille van de naaste en daarmede om Gods wil. 
De subsidiariteitsgedachte is trouwens niet zuiver rooms-katholiek, of
schoon zij juist in de moderne rooms-katholieke staatsleer sterk op de 
voorgrond treedt. In de thomistische en neo-thomistische leer wordt zij 
weliswaar zeer vaak (niet door alle schrijvers) verward of geïdentificeerd 
met de gedachte van souvereiniteit in eigen kring, waardoor het gevaar 
ontstaat, dat gezin, economie, cultuur als delen van de staat worden op
gevat, wat als structureel onjuist en gevaarlijk is te beschouwen. 

De vijfde en laatste consequentie luidt: wij christenen zijn geroepen, 
in een politiek van scherpe antithese ook in het kader van Europa de 
vijand te weerstaan. De vijand is, zoals in alle tijden en in alle fasen 
der geschiedenis: de individuele èn de georganiseerde geest van afval 
van God en Zijn heilige wil. Deze vijand blijft in het grotere verband 
dezelfde, die hij in het ons bekende nationale staatsverband is. Eerlijk 
strijdend kan de kamp gestreden worden tegen hem, die hier met open 
vizier strijdt: wij hebben de strijd des geestes te voeren met achting 
jegens ieder overtuigd marxistisch socialist zowel als jegens iedere huma
nistische liberale politicus. Bijzonder waakzaam hebben we echter te zijn 
in de strijd tegen de vijand in eigen gelederen. De verderver kiest steeds 
de listigste middelen en gebruikt vaak hem, die het dichtst bij Gods 
heiligdom denkt te staan. Wij kunnen niet genoeg waarschuwen tegen 

6) Daarbij blijft het uit de aard der zaak een volstrekt interne aangelegenheid 
der afzonderlijke staten, of zij ook intern federatief zijn opgebouwd, dan wel een 
gedecentraliseerde eenheidsstaat willen blijven, aan welke vorm de meerderheid der 
Europese staten de voorkeur geeft. O~ze beslissing zal in hoge mate afhankelijk 
moeten zijn van de historische, economische e. a. gezichtspunten van iedere afzon
derlijke staat. 
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hen, die zich, gedreven àf door oncritische naïveteit en sentimentaliteit 
of door een neiging tot onverzoenlijk, hardnekkig verzet, met pseudo~ 
christelijke argumenten keren tegen het politieke streven der christenen. 
Wij moeten onze stem met kracht verheffen tegen de geest van elke 
soort "doorbraakpolitiek" als uitvloeisel van een valse synthesefilosofie 
en -theologie, die uit vrees voor de echte antithese bereid is, de kern 
van onze opdracht voor het politieke levensterrein prijs te geven nl. de 
vrije onwankelbare openbare belijdenis, dat er ook niet het minste mag 
worden afgedaan van Gods aanspraak op de totale mens. De eis, door 
Christus aan zijn discipelen op politiek gebied gesteld, is deze: Hem als 
Koning te eren, d.w.z. Zijn rechten ook in het wordende Europa te 
verdedigen, te verkondigen en door de arbeid van hoofd en hand er 
naar te streven, dat ze op politiek gebied verwezenlijkt worden. 

Aansluiting bij een christelijke partij op het terrein der politiek in 
Nederland te bepleiten zal in deze kring wel niet nodig zijn. Maar wat 
wel vereist wordt, is de nauwst mogelijke samenwerking der verschillende 
nationale christelijke politieke partijen in het nieuwe Europa. De fractie
vorming der christenen in Straatsburg, de werkgemeenschap der N .E.I. '7) 

en de samenkomsten der Europese protestantse politici, die in 1952 in 
Königswinter voor het eerst plaats vonden, waren een verblijdend begin. 
Het doel moet zijn een fusie, althans voor de verkiezingen voor het 
Europese parlement, waarvan de eerste, naar wij hopen, spoedig gehouden 
zal worden. Een bijzonder probleem zal daarbij wel zijn de samenwerking 
met de rooms-katholieken. Ik weet, welke moeilijkheden u hier in Neder
land ten opzichte van deze kwestie hebt. Maar ik weet ook, welke zegen
rijke gevolgen de christelijke coalitie-regeringen in de beslissende jaren 
voor en na de eerste wereldoorlog voor Nederland hebben gehad. Onze 
ondervindingen in Duitsland sinds 1945 met de interconfessionele christe
lijke partij zijn zeer goed. Zij heeft niet alleen geleid tot de versterking 
van het antithetische front tegenover liberalisme en socialisme, die duide
lijk blijkt uit het resultaat der verkiezingen voor de Bondsdag in Septem
ber 1953, maar ook en juist door wedijver, een verblijdende opleving van 
het christelijk-politiek denken en voelen in de protestantse kringen van 
Duitsland ten gevolge gehad, die tot nu toe te enen male voorbestemd 
schenen een onverschillige of zelfs vijandige houding ten opzichte van de 
politiek aan te nemen. 

* * 
Ik wil hier eindigen. Een korte samenvatting zij mij nog vergund: 
1. Wij hebben Europa gezien als de gemeenschappelijke woonplaats 

der volkeren, die zich ontwikkeld hebben onder invloed der geestelijke 
krachten van de nationale eigenschappen, de klassieke oudheid en het 
christendom. 

2. Wij hebben Europa gezien als het continent, dat bij God diep. in 
de schuld staat, doch op werkelijk wonderbare wijze gezegend is, wat 
Gods kinderen tot blijvende dankbaarheid en dankbare gehoorzaamheid 
behoort te dringen. 

7 ) Nouvelles Equipes Internationales, waarbij sinds 1954 ook de Antirevolutionaire 
partij is aangesloten. Red. 
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3. Dankbare gehoorzaamheid komt niet alleen tot uiting in stichtelijke 
overpeinzingen, maar juist op het terrein der politiek als het metterdaad 
bewijzen van liefde jegens de naaste. 

4. Op dit politieke terrein dwingt het nuchtere politieke besef de 
christenen in Europa er toe, 

a. te trachten van ons continent een staatkundige eenheid te maken; 
b. wachters en hoeders te zijn van het ontstaande en reeds ontstane 

Europa; 
c. een antithetische houding aan te nemen: naar buiten tegen het 

ziel en lichaam bedreigende bolsjewisme en 
d. naar binnen tegen alle onchristelijke krachten in de politiek, vooral 

wanneer zij zich camoufleren als christelijk; 
e. zich politiek aaneen te sluiten in christelijke partijen en de nationale 

christelijke partijen zo nauw mogelijk te doen samenwerken en te doen 
samengroeien tot een Europees geheel. 

* 
DE ROTTERDAMSE SCHOOLKWESTIE 

(1866 -1868) 
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In menig opzicht anders was het oordeel van M. D. van Otterloo, 
Groen's trouwen medestander. Ofschoon volstrekt niet voldaan, toonde hij 
:ûch toch dankbaar. Hij waardeerde het in Fock, dat deze blijk gaf de 
wet eerlijk te willen uitvoeren. De liberale minister, die onverwijld deed 
wat het meest voor de hand lag, stak gunstig af bij zijn conservatieven 
voorganger, die beloofde en nog eens beloofde, maar niets deed dan toen 
de tijd om iets te doen reeds meer dan voorbij was. Het oefenen van 
zekere pressie op den Raad achtte hij niet ongeoorloofd, alleen meer pas
send vóór dan na de beslissing. Groen had ook meer dan ééns iets der
gelijks van Thorbecke verlangd, doch steeds tevergeefs; de stap, waartoe 
de meester nooit had kunnen besluiten, was nu door den leerling gedaan. 
Van Otterloo gaf uitdrukking aan de hoop, dat de minister zich in dezen 
niet had laten leiden door de begeerte den meest belanghebbenden, de 
rooms-katholieken, tegemoet te komen, maar ook ingrijpen zou, waar, als te 
Wons en te Schraard 48), de belangen van gelovige protestanten gekrenkt 

48) De ingezetenen van deze kleine Friese dorpen werden door het gemeentebestuur 
van Wonseradeel genoodzaakt een drukkende, dorpsgewijze geheven, belasting te be
talen voor het onderhoud van een openbare school, die door geen kinderen be'l!ocht 
werd, of hoogstens door enkele, die evengoed elders ondergebracht konden worden; dit 
tot straf voor het feit, dat 'l!ij niet meer als vroeger schoolgebouwen onderwijzerswoning, 
die aan de Hervormde kerk behoorden, ter beschikking stelden van het openbaar on
derwijs, maar een kerkelijke bijzondere school oprichtten; vgl. ]. Kuiper, Geschiedenis 
van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, 2de druk, Groningen, 1904, blzz. 
160/61, 258/59. 
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werden. Tevens wees hij echter op het ongenoegzame van den gedanen 
stap; wel had deze te Rotterdam tot opheffing van het onrecht geleid, 
maar er werd geen de minste waarborg tegen geboden, "dat hetzelfde 
onrecht, zelfs nog terwijl deze minister aan 't bewind is, daar weder ten 
regel worde gesteld!" En dan, hoe zou het elders gaan? Zou de Raad 
overal zo gedwee zijn als te Rotterdam? Het persoonlijk gevoelen van 
een minister had zeker grote waarde en kon niet zonder invloed blijven, 
maar een rechtsgrond lag er niet in. Het raadslid Van Oordt had niet 
geheel ongelijk: Z. E. had een K.B. moeten uitlokken, waarbij art. 31 
vernietigd werd. "De zaak was dan voorgoed afgedaan, - nu blijft ze 
altijd zoo wat aan de orde" 49). 

De bekende Dr Bronsveld, die in de Stemmen voor Waarheid en V rede 
maandelijks zijn kroniek ten beste gaf, reageerde weer anders. Hij was 
met het raadsbesluit van den Rotterdamsen Raad volstrekt niet ingenomen. 
"De ware Katholiek is niet liberaal dan zoolang zijn belang het meebrengt. 
En wat is hier het Katholiek belang? Dat de gemeente de arme Katholieken 
bedeelt, maar de Kerk ze onderwijst." De roomse ouders, voor wier ge
wetensvrijheid De Bruyn opkwam, moesten door de kerk zelf bedeeld 
worden, maar de roomsen trekken partij van de ondraaglijke lauwheid 
der protestanten, houden zich, alsof hun armbesturen geen fondsen hebben 
en laten hun armen aan de openbare liefdadigheid over 50). Daar zijn wel
licht enkele roomse ouders, die de gemeenschap met hun kerk niet onder
houden, maar die zullen zich ongetwijfeld aan het openbaar onderwijs niet 
ergeren. En zo is het ook aan protestantse zijde. Laten de ouders belijdenis 
doen en zij kunnen hun kinderen geplaatst krijgen op de diaconiescholen. 
Waar de belangstelling zó gering is, dat men zich niet bij de kerk aan
sluit, heeft men geen recht zo veel te spreken van het geweten. Bronsveld 
zag niets onrechtsmatigs in den eis der gemeente, dat de kinderen, die zij 
onderhield, op haar scholen geplaatst werden. Hij veronderstelde, dat het 
bij Rotterdam niet blijven zou. De Tijd had al geschreven, dat Dordrecht 
nu het voorbeeld van Rotterdam moest volgen 61). "Als de Minister maar 
blijft hooren, dat zal de Tijd wel zeggen wat hij doen moet". Het zou 
zo lang niet duren, of dit blad, dat zo vinnig tegen het liberalisme ge
streden had, zou wel op zijn schreden terugkeren. De Amsterdamse cor
respondent van het Journal de Bruxelles, die De Tijd altijd het spoor wees, 
vloeide reeds over van lof voor Fock en Van Bosse. 

Ook Van Otterloo, die het eerste gedeelte van Bronsveld's beschouwing 
niet beamen kon, van oordeel als hij was, dat de voor de gemeente
financiën zo drukkende taktiek: de burgerlijke gemeente bedeelt, de kerk 
onderwijst, met andere middelen moest worden tegengegaan dan het ver
korten van het recht der ouders op vrije keuze ten aanzien van de school 
voor hun kinderen, verwachtte evenzeer een "frontverandering" van de 
rooms-katholieken; het kon best gebeuren, dat tegen bepaalde concessies 
inzake de schoolkwestie de samenwerking met de liberalen hersteld werd; 

49) Hoop des Vaderlands, 5 Augustus 1868. 
60) Een soortgelijke uitlating is ook te vinden in een brief van Groen aan Prof. Van 

Assen, Briefw. Groen v. Prinsterer, deel IJl; blz. 155. 
61) Dit is inderdaad ook gebeurd; vgl. S. Blaupot ten Cate en A. Moens: De Wet 

op het Lager Onderwijs, 3de druk, Groningen, 1879, blz. 271 b.a. 
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de orthodoxe protestanten mochten wel toezien, dat zij daarbij niet het 
kind van de rekening werden 52). 

In zijn vertrouwelijke briefwisseling met Groen, waarin hij zich vrijer 
kon uitspreken, liet Van Otterloo zich aldus uit: 

"Onze ter goeder trouw, helaas! nu met de conservatieven meegaande 
vrienden mogen wel op hun tellen passen, ik vrees, ik vrees dat die aan
sluiting meer doornen dan rozen zal baren; op de Roomschen valt hoege
naamd niets te rekenen. Zij spelen nog altijd op zien komen en ondersteu
nen hem van wien ze het meeste voordeel verwachten, en naar 't mij voor
komt is 't ministerie te hunnen aanzien tot concessies niet ongezind; 't 
blijkt te Rotterdam, waar door het m.i. niet goed te keuren besluit van 
den gemeenteraad 63) hunne belangen meer zijn gekrenkt dan de onze, 
daar de kinderen daardoor getroffen op 10 of 12 na alle Roomsch zijn. 
Bij mij althans staat het vast, dat de heer Fock, had het omgekeerde 
plaats en waren de meeste kinderen orthodox, niet op een zoo vreemde 
en wellicht ongrondwettige wijze pressie zou oefenen op den gemeente
raad, evenmin als ik van hem iets te onzen behoeve verwacht te Wons 
en te Schraard" 64). 

Hierin had hij volkomen gelijk. Voor schoolwetsherziening was van 
Fock niets te verwachten. Bij zijn optreden schreef H. J. Koenen, die, 
als lid van de Raad van Amsterdam, Fock, sinds 1866 burgemeester aldaar, 
van nabij had leren kennen, aan Groen, dat bij hem aan te komen met 
klachten over het onderwijsmonopolie was "alsof men bij den duivel te 
biecht kwam" 55). Hij had zich dan ook, toen Koorders het kabinet o.m. 
over de onderwijskwestie interpelleerde, als een ondubbelzinnig voorstan
der van de handhaving der wet van '57 doen kennen. Zijn ingrijpen in 
Rotterdam moge voor een deel aan besef van billijkheid zijn toe te 
schrijven, de politiek was er toch niet vreemd aan. Men noeme dit kabinet 
"extraparlementair" 56) of een "zakenkabinet" 57), het was in ieder geval 
van liberale signatuur. De liberalen, in 1866 zo jammerlijk verdeeld, had
den in den strijd tegen het ministerie Van Zuylen-Heemskerk hun een
heid hervonden. Wat gevaarlijker dan te gaan tornen aan de wet, ten 
opzichte waarvan zij het zo roerend eens waren! Maar men kon den 
rooms-katholieken wel zekere welwillendheid bewijzen. Twee van hen 
kregen een plaats in het kabinet 68). En men kon hun in Rotterdam wel 
een genoegen doen door te bewerken, dat art. 31 gewijzigd werd. Zij 
lieten zich intussen met een zo weinig betekenende concessie, volgens Van 
Otterloo niet meer dan "een huismiddel, dat in den nood van het oogen
blik eenige verzachting aanbrengt" 59), niet vangen. De frontverandering, 
door Van Otterloo, zowel als door Bronsveld verwacht, bleef achterwege; 

52) Hoop des Vaderlands, 12 Augustus 1868. 
53) NI. van 13 Maart. 
54) M. D. van Otterloo aan Mr G. Groen van Prinsterer, 20 Juli 1868 (Rijksarchief, 

Archief Groen van Prinsterer). 
55) H. J. Koenen van Groen, 6 Juni 1868 (Groenarchief). 
56) Van Welderen Rengers, Schets eener Parlementaire Geschiedenis, I4, blz. 415. 
57) C. W. de Vries, Overgrootvader koning Willem III, blz. 223. 
58) Van Lilaar (justitie), Van MuIken (oorlog). 
59) Vgl. Hoop des Vaderlands, 5 Augustus 1868. 
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nog in denzelfden zomer werd het mandement der Nederlandse bisschop
pen uitgevaardigd 60). 

Dit was van zeer grote betekenis. Hadden de rooms-katholieken vroeger 
met de openbare .neutrale school genoegen genomen en soms zelfs haar 
lof gezongen, nu hadden hun opperste herders hier te lande beslist partij 
gekozen voor de eigen rooms-katholieke school. Bij het mandement ver
geleken, had, uit een oogpunt van algemene landspolitiek, de Rotterdamse 
schoolkwestie niet veel om het lijf. 

Alvorens deze nader te bezien, moeten we nog een opmerking maken 
van algemenen aard, die ook voor Rotterdam betekenis heeft. Het kan niet 
anders dan verwarring stichten, den schoolstrijd te herleiden tot de tegen
stelling: openbaar-bijzonder onderwijs. Ruwweg gezegd, was vóór de 
wet van 1857 alleen op de dorpen en in de kleine steden de openbare 
de algemene school en had men in de grotere steden slechts openbare 
scholen voor minvermogenden. Hier bezocht een groot deel van de school
gaande jeugd bijzondere scholen, scholen meestal voor eigen rekening van 
een onderwijzer, zgn. instituten, die in vele gevallen, maar toch niet altijd, 
een neutraal karakter droegen. Maar in dien toestand was verandering ge
komen, een enkele maal al vóór de wet van '57 61.), maar inzonderheid 
daarna. Zo begon men omstreeks 1862 te Leiden openbare scholen op te 
richten voor .niet-minvermogenden, en wel tegen een lager schoolgeld 
dan op de bijzondere geheven werd 62). In Amsterdam ging Fock in de 
paar jaren, dat hij daar burgemeester was, denzelfden koers uit. Het vrije 
onderwijs rechtstreeks bemoeilijken, deed hij niet - dat lag ook, gesteld 
dat hij het gewild zou hebben, buiten zijn bevoegdheid -, maar wel in
direct, "ten koste van de beurzen der Amsterdamsche ingezetenen, die niet 
weinig klagen over de steeds klimmende gemeente-opcenten". Hij bouwde 
"scholen in menigte, tot beginsel nemende niet het cijfer der kinderen, 
voor welke geen school openstond, maar het cijfer der Amsterdamsche kin
deren in 't algemeen". Bovendien werd het schoolgeld "zoo min gesteld, 
dat geene particuliere school daartegen bestand kan blijven, als de in
gezetenen niet liever om het godsdienstig onderwijs de stadsschool, die 
goedkoop is, stellen achter de particuliere school, die, om staande te kun
nen blijven, duur moet zijn". De Tijd, waaraan wij dit ontlenen, noemde 
zulk een concurrentie "ongeoorloofd en onrechtmatig" 163). Het is ons 
niet bekend, wanneer men in Rotterdam begonnen is op deze wijze te 
werk te gaan - we schrijven geen geschiedenis van het lager onderwijs 
aldaar -, maar stellig moet men daar in 1868 reeds enige jaren mee bezig 
geweest zijn; anders zou het ondenkbaar wezen, dat een voortreffelijk ge
huisvest instituut, in 1864 gebouwd en staande onder de leiding van den 
uitnemenden onderwijzer Delfos, dat bovendien uitging van zo vooraan
staande figuren als de burgemeester Joost van Vollenhoven, Pincoffs, Van 

60) Volgens Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandse Volk van 1815 tot op onze 
dagen, IV, 1886, blz. 151, in Augustus, doch volgens Commissaris, Van toen wij vrij 
werden, I1, blz. 122, reeds 22 Juli 1868. 

61) Reeds in 1830 werden te Amsterdam stadsburgerscholen, zgn. "tusschenscholen" 
opgericht, vgl. J. C. Breen, in 't Herstelde Nederland, Amsterdam, 1913, blz. 260. 

62) V gl. Van Strijd en Zegen, blz. 142. 
63) Deze mededelingen zijn ontleend aan De Tijd van 6 Juni, overgenomen in De 

Hoop des Vaderlands d.d. 17 Juni 1868. 
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Oordt en M. Mees, ieder jaar grote tekorten opleverde en reeds na vijf 
jaar moest worden opgeheven. Niemand minder dan laatstgenoemde ver
klaarde in een ingezonden stuk in de N.R. Ct.: "de vrees voor de doodende 
concurrentie der gemeente hield ons en anderen terug te beproeven de 
school van den heer Delfos met een ander onderwijzer en in een anderen 
vorm te continueeren 64). 

Intussen hebben we in dit proces van achteruitgang van het bijzonder, 
als gevolg van de van hoger hand sterk bevorderde uitbreiding van het 
openbaar onderwijs, te doen met een verschijnsel, dat zich over ver
scheidene jaren uitstrekt. In 1877 was het in Amsterdam nog zo, dat het 
aantal kinderen van de bijzondere scholen nagenoeg met dat op de open
bare gelijk stond (5), en het kan zeer wel zijn, dat de toestand te Rotterdam 
een tiental jaren eer een voor het bijzonder onderwijs even gunstig, zo 
niet gunstiger beeld te zien gaf. Maar men dient zich dan wel bewust te 
zijn, dat daaronder ook vele kleine of grotere instituten gerekend werden. 
Wanneer dan ook in het vroeger vermelde advies van de twee schoolop
zieners gezegd wordt: "er zijn in onze stad vele zeer goede bijzondere 
scholen" 00), dan brengt ons dat met betrekking tot ons onderwerp niets 
verder, daar we niet weten, welke scholen zij bedoelden; het kunnen wel 
scholen voor kinderen van aanzienlijken of uit den middenstand geweest 
zijn, terwijl het hier gaat om scholen van armen of althans minver
mogenden. 

Wat ons in de Rotterdamse schoolkwestie het meest treft, is het on
verwachte slot. Niet zozeer nog het toegeven van den Raad aan pressie 
van hoger hand: de liberale meerderheid kon wel niet anders doen dan 
wijken voor den aandrang van haar zoëven als minister van Binnenlandse 
Zaken opgetreden geestverwant. Deze zou zich anders genoodzaakt zien 
zelf een maatregel te nemen om aan den dwang van art. 31 een eind te 
maken, en dan kwam de eis van schoolwetsherziening, dien hij dadelijk 
den kop had willen indrukken, noodwendig weer naar voren. Bovendien 
was de verplichting, aan bedeelde ouders opgelegd, in den lande allesbehalve 
populair. Het onverwachte was veeleer hierin gelegen, dat men nu niet 
een wijziging aannam in den trant van het door den minister in zijn missive 
niet bepaald aanbevolen, maar dan toch genoemde voorstel-De Bruyn, 
maar van het zoveel verder gaande voorstel-Viruly. Het moge waar zijn, 
dat op het laatste den 13den Maart enige stemmen meer waren uitgebracht 
en dat men dan nu toch niet voor 100% voor 's minister's aandrang zwichtte, 
maar het was aan den anderen kant zeer vreemd, omdat het beslist tegen 
de liberale lijn inging. Sinds '57 toch was de ingenomenheid met de leer-

64) Vgl. Hoop des Vaderlands 24 Maart 1869, waarin een stuk uit De Maasbode van 
18 Maart is overgenomen, die zich voor zijn mededelingen beroept op een ingezonden 
stuk van M. Mees in de N.R.Ct. van 2 Maart 1869. Delfos had met goed gevolg gesol
liciteerd naar de betrekking van hoofd van een openbare school te Rotterdam, het 
gebouw werd aan de gemeente verkocht en de oprichters schoten er het door hen ge
storte kapitaal geheel bij in. Het stuk van Mees is een antwoord op een ingezonden 
stuk van 1 Maart, getekend V. S. Deze heeft op zijn beurt Mees beantwoord in het no. 
van 4 Maart, waarin ook nog een stukje van X voorkomt, dat op dezelfde materie be
trekking heeft. 

65) Vgl. het reeds aangehaalde art. van Breen in 't Herstelde Nederland, blz. 260. 
00) Vgl. Van Gestel, Het Pauperisme enz., blz. 139. 
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plichtsgedachte sterk toegenomen 67). In 1874 zou Van Houten, toen hij 
zijn kinderwetje voorstelde, beproeven, voor wie daaronder vielen leer
plicht in te voeren; weliswaar zag hij zich genoopt de daarop betrekking 
hebbende paragraaf terug te nemen, maar dat was, althans goeddeels, daar
aan toe te schrijven, dat hij de gemeenteraden bevoegd wilde verklaren 
daartoe over te gaan: van liberale zijde werd uitdrukkelijk verklaard, dat 
men den leerplicht zeer genegen was, maar dan "algemeen en niet partieel, 
niet bij wijze van maatregel van plaatselijk bestuur, niet overgelaten aan 
de willekeur van plaatselijke besturen" 68). Vier jaren later zou Kappeyne, 
zij het niet zonder sterken tegenstand, er in slagen in de wet vast te leggen, 
dat ouders of verzorgers van kinderen, die in het geheel geen school 
bezochten, van gemeentewege geen ondersteuning konden ontvangen 6'9). 
Tenslotte heeft Borgesius in 1900 de Leerplichtwet tot stand gebracht, die 
niet gold voor een bepaalde groep van de bevolking of voor bepaalde plaat
sen, maar voor het gehele land. 

De aanneming van het voorstel-Viruly is des te merkwaardiger, omdat 
het geschil in Rotterdam niet liep over de verplichting tot schoolgaan. 
De Hulpvereniging wilde in haar advies ook waarborgen vastgesteld zien, 
dat de kinderen der bedeelden voldoende onderwijs ontvingen, en het 
enige raadslid, dat zich in de besprekingen van 12-13 Maart vóór dat 
adres verklaarde (Pols), evenzeer. De Bruyn kwam dienaan!{aande al 
dadelijk met een uitgewerkt voorstel. Volgens J. W. T. zou ,,99 7/8 van de 
bevolking de verplichting tot schoolgaan lijdelijk hebben aangezien" 70), 
ware het niet, dat men de kinderen der bedeelden dwong een openbare 
school te bezoeken. AI achten wij dit trouwens oncontroleerbare cijfer 
stellig te hoog, het lijkt ons voor geen tegenspraak vatbaar, dat in de 
gehele behandeling van de Rotterdamse kwestie de verplichting tot school
gaan in het algemeen hoegenaamd geen rol heeft gespeeld. 

Hoe is het dan te verklaren, dat men ze, ofschoon dit door niemand 
verlangd werd, zonder meer geschrapt heeft? Dit kan men alleen, zo 
men het gehele beloop van zaken in aanmerking neemt. Wat aanvankelijk 
onmogelijk geacht werd, is ten slotte toch gebeurd. De besprekingen van 
12-13 Maart waren daarop uitgelopen, dat men, gelijk Van Oordt toen 
uitdrukkelijk gezegd heeft, of art. 31 moest handhaven Of elke verplichting 
doen vervallen. En nu de eerste oplossing, toen door den Raad aanvaard, 
ten gevolge van het ingrijpen van hoger hand onmogelijk was geworden, 
kon het niet anders, of men moest tot de tweede overgaan. Er bestond 
geen tertium voor den Raad gelijk die nu eenmaal samengesteld was. 

Het is niet gemakkelijk zich hieromtrent een recht denkbeeld te vormen. 
Men kon al wel, en dan eer nog met betrekking tot de landspolitiek dan 
op gemeentelijk terrein, van partijen spreken, maar de grenzen waren nog 
niet zo scherp. Gelijk we boven gezien hebben, gingen bij de algemene 

67) Vgl. H. ]. Koenen aan Groen, 27 Februari 1869, schrijvende over hetgeen voor
gevallen was in een vergadering der Hulpvereniging van C.N.S.O. te Amsterdam: 
"Chais van Buren heeft in eene brillante improvisatie er op gewezen, hoe groote voort
gangen de denkbeelden van schoolplichtigheid beginnen te maken en hoe daarmede het 
ouderlijk gezag bedreigd wordt" (Archief Groen van Prinsterer). 

68) Vgl. De Bruyne, Geschiedenis van Nederland in onzen tijd, deel IV, blz. 162 vlg. 
69) Ibidem, blz. 339; R. W. Feikema, De totstandkoming van de Schoolwet van 

Kappeyne, blzz. 64--70; Ten Cate en Moens, op.cit., blz. 354 vlg. 
70) Vgl. brochure, blz. 22. 
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verkiezingen in Januari '68 de rooms-katholieken voor een deel met de 
liberalen, voor een ander deel met de conservatieven 71) mee. De laatsten 
vormden een zeer bont gezelschap: er waren er onder hen, die dicht ston
den bij de antirevolutionairen, tot wie wellicht iemand als Pols gerekend 
kan worden; anderen waren uit de Groot-Protestantse actie voortgekomen, 
zo Mr Van Buren, die fel anti-liberaal was 72); weer anderen stonden niet 
ver van de liberalen af, m.n. inzake de schoolkwestie, zo Rueb, die be
toogd heeft, dat art. 31 een dwangbepaling zou zijn, indien men de bedeelden 
verplichtte hun kinderen naar een bijzondere school te zenden, doch niet 
zo men ze naar de openbare zond: deze toch stond "buiten de inmenging 
van den godsdienst", reden, waarom hij niet begreep, hoe iemand er rede
lijkerwijs bezwaar tegen kon hebben. Er was tussen de liberalen onderling 
ook wel verschil op concrete punten: we hebben gezien, dat Pincoffs en 
Jacobson wel met De Bruyn wilden meegaan of hem althans tegemoet
komen en dat Viruly en de burgemeester reeds op 13 Maart zich uitspraken 
voor het laten vervallen van elke verplichting tot schoolgaan. Doch hoe 
dit zij en al kunnen we ook de getalssterkte der verschillende groeperingen 
in den Raad - rooms-katholieken, liberalen, conservatieven, een enkele 
a.r. misschien - niet aangeven, toch menen we te mogen zeggen, dat 
de grote meerderheid der leden uit liberalen bestond. 

V raagt men nu, hoe het kwam, dat deze zich zo sterk tegen het voorstel
De Bruyn kantte, dan is het antwoord, dat haar houding voortvloeide 
uit veler zienswijze omtrent den samenhang tussen onderwijs en armenzorg. 
De Bruyn had in zijn grote rede ter verdediging van zijn voorstel er zijn 
bevreemding over uitgesproken, dat men in een stad als Rotterdam, 
waar op economisch gebied het stelsel van protectie niet populair was, op 
dat van het onderwijs beducht was voor concurrentie, en doen uitkomen, 
dat het zijn streven was den arme dezelfde vrijheid te verzekeren als de 
rijke genoot 73). 

Uiteraard leent een detailstudie als deze zich niet voor de behandeling 
van dit verschijnsel, maar we mogen hier wel wijzen op de hiervoor blz. 22 
aangehaalde uitspraak van Mr Greeve, dat art. 31 in abstracto niet liberaal 
was, "maar het armbestuur is een tak der gemeentepolitie: het politiegezag 
nu kan uit zijn aard niet liberaal zijn". Dit herinnert ons onwillekeurig aan 
een merkwaardigen gedachtengang bij den bekenden physiocraat Quesnay. 
Volgens dezen moesten zowel regeerders als geregeerden gehoorzamen aan 
de in zich zelf duidelijke wetten der natuur. Deze waren een onfeilbare 
gids. Eenmaal begrepen, moesten zij de instemming van alle mensen ver
werven, even zeker als de axioma's uit de wiskunde. Dientengevolge zou 
alle beperking der persoonlijke vrijheid zowel onnodig als schadelijk zijn 
en de werkzaamheid der regering tot een minimum beperkt blijven. Zelfs 
zou deze overbodig zijn, zo er niet enige opvoeding nodig was om de 
mensen in staat te stellen de juistheid van de wetten der natuur in te 
zien en er in elke samenleving geen onontwikkelden waren, die niet onder 
de heerschappij der rede stonden. De sfeer der regeringsbemoeienis zou 
zich daarom moeten bepalen tot die van den politieagent om zulke onont-

Tl) Wie tot hen gerekend werden, valt soms op te maken uit verkiezingadvertenties, 
vgl. noot 34. 

72) V gl. hiervoor blz. 104. 
73) VgI. hiervoor blz. 62. 
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wikkelden in toom te houden en van den schoolmeester om hun aantal zo 
klein mogelijk te maken. Met het oog daarop behoorde tot de hervormings
maatregelen, die vóór alle dingen nodig waren, de invoering van een 
uniform verplicht stelsel van onderwijs voor het gehele volk 74). 

Ongetwijfeld is er van Quesnay c.s. wel invloed uitgegaan. Men heeft 
daar misschien wel eens te weinig oog voor gehad, omdat zij geen voor
standers waren van de richting, die de overhand verkreeg, maar van het 
verlichte despotisme; zij hebben echter stellig bijgedragen tot het fonds 
van denkbeelden, die den voedingsbodem van de Franse Revolutie vormden. 
Ook in ons land heeft zich die invloed doen gevoelen, en dan wel m.n. 
te Rotterdam in 1868: in het najaar stond men daar plotseling voor een 
volksoproer tegen de politie, nadat men in het voorjaar zonder de geringste 
concessie te doen art. 31 bestendigd had. 

(Wordt vervolgd) 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. MR L. W. G. SCHOLTEN 

Er is een merkbaar verschil in de opzet van de politiek van de Ver
enigde Staten en van die van Engeland ten opzichte van Rusland. Terwijl 
Washington er naar streeft een grote kring van steunpunten rondom het 
gebied van de Sovjet op te bouwen, steunpunten, die gedeeltelijk gelegen 
zijn op grondgebied van andere staten, legt Londen zich er meer op toe, 
gebruik te maken van de bestaande groeperingen, die zich rondom het 
communistisch geheel kunnen vormen, om daarna aansluiting bij zulk 
een locale organisatie te zoeken. 

Van deze Britse methode zien wij een zeer zuiver voorbeeld in het
geen zich thans afspeelt in de mohammedaanse wereld, die zich uitstrekt 
van Pakistan tot aan Turkije. 

Een zeer belangrijk gedeelte daarvan wordt gerekend tot het Midden 
Oosten, dat zijn in het algemeen de staten, die een halve eeuw geleden 
nog behoorden tot het Turkse rijk. Daaronder vallen dan Egypte, Syrië, 
Libanon, Israël, het Arabische gedeelte van Palestina, Irak, verschillende 
staten in Arabië. Aan de buitenzijde sluiten zich daarbij aan Turkije en 
Perzië of Iran. 

Tijdens de tweede wereldoorlog had zich hier reeds een verbond ge
vormd van Arabische staten. Hun liga droeg een zeer merkwaardig karak
ter. Eigenlijk Arabisch was dit verbond niet, omdat Egypte er toe be-

74) Vgl. Cambridge Modern History, VIII, blzz. 23-24. - Dat niet alle physiocraten 
zich in den gedachtengang van Quesnay bewogen, kan blijken uit H. ]. Smit, De Armen
wet van 1854 en haar Voorgeschiedenis, in: Historische Opstellen aangeboden aan 
J. Huizinga op 7 December 1942 door het Historische Gezelschap te 's-Gravenhage, 
Haarlem, 1948, blzz. 231-232; dat niet alle liberalen voorstanders waren van staats
armenl!:org, uit hetzelfde art., blz. 223-224. 
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hoorde, terwijl de Egyptenaren zeker niet tot de Arabieren gerekend kun
nen worden. Oorspronkelijk was deze liga sterk anti-Engels, o.a. omdat 
men Engeland er van verdacht een zelfstandig Israël te stichten. Maar 
Engeland hield zich aanvankelijk ver verwijderd van de Israëlische plan
nen. En na de stichting van een zelfstandig Israël hinkte Engeland voort
durend op twee gedachten. Zou het steun verlenen aan de Arabische 
staten dan wel aan Israël? 

Maar hoe dit ook zij, Engeland had toch met het bestaan van de Ara
bische Liga als latente macht te rekenen. Daarom volgde Engeland in 
spanning de ontwikkeling van het geschil tussen Israël en de Arabische 
staten, in het bijzonder de strijd met Egypte. 

De Britten konden echter rekenen met inwendige moeilijkheden tussen 
de staten van de liga onderling. In de eerste plaats waren dit dynastieke 
verschillen tussen de Arabische koningshuizen. In de tweede plaats had 
men de stille worsteling om de hegemonie tussen Egypte en Saoedisch 
Arabië. En in de derde plaats hadden enkele staten min of meer contact 
met Engeland, terwijl andere staten zulk een verbintenis zo sterk mogelijk 
afwezen. En tenslotte was daar nog de betrekking van enkele staten met 
Turkije en Iran. 

Vooral de verhouding met Turkije is hier van belang. Want men zat 
zich herinneren, dat Turkije na zijn val in de eerste wereldoorlog, zich 
onder leiding van Kemal Pacha krachtig heeft hersteld. En na de tweede 
wereldoorlog werd Turkije door het westen gewaardeerd als schildwacht 
ten opzichte van Rusland. Dit werd nog te meer van belang, omdat 
Rusland steeds meer wilde opdringen in de richting van de petroleum, 
zowel in Irak als in Perzië. Uit de aard der zaak groeide op deze wijze 
een verbondenheid tussen alle belanghebbende staten. 

Maar tevens bestond nog altijd enige verbondenheid tussen Turkije en 
Pakistan en wel op gro.nd van het feit, dat de heerser over Turkije, het 
geestelijk hoofd was geweest van alle mohammedanen. Zo was er ook 
nog altijd enige relatie met Perzië, hoewel de Perzen tot een andere 
mohammedaanse richting behoren. 

Daar kwam nog bij, dat Turkije een zwakke band bezat met de 
Noord Atlantische verdragsorganisatie. En Pakistan was lid van de Zuid 
Oost Aziatische verdragsorganisatie. Zo was er een verbinding tussen 
Turkije, Pakistan, Thailand, Philippijnen, Australië, Nieuw Zeeland, Ver
enigde Staten en daarvandaan door Europa, langs de Middellandse zee, 
,veer naar Turkije. Men kan deze lijn zien als een enorme conceptie van 
de Amerikaanse politiek, vooral van belang, omdat Amerika in al deze 
landen zijn steunpunten kan inrichten. 

Maar achter deze lijn in het Midden Oosten, lag de Arabische Liga en 
deze was in veel opzichten een bedreiging van de geschetste lijn. Want 
deze Arabische Liga laat zich niet inschakelen in de tegenstelling tussen 
Rusland en de Verenigde Staten. Daarom had men altijd te rekenen met 
de mogelijkheid van een welwillende neutraliteit ten opzichte van Rusland. 
\iVant binnen die liga leefde nog de afkeer van het eens heersende Turkije, 
dat zo nauw aan de westelijke democratieën was verbonden. En men wist 
daar heel goed, dat het militair zo sterke Turkije volkomen in staat was, 
als het wilde, de gehele Arabische Liga onder de voet te lopen. 
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En daarom ontstond er zo grote ontsteltenis, toen enkele weken geleden 
de berichten doorsijpelden over onderhandelingen tussen Turkije en Irak, 
een van de staten van de liga, over een verbond. Terstond riep Egypte 
in Caïro een bijeenkomst samen van de gehele liga, waar een zware klacht 
van Egypte tegen Irak zou worden behandeld. Al begreep men wel, dat 
Irak het meest bloot stond aan Russische agressie, toch besefte men, dat 
door een verbond met het militair zo sterke Turkije de positie van Irak 
ten opzichte van de andere staten zeer was versterkt. Ook was het duide
lijk, dat' Irak nu over westelijke hulp voor zijn bewapening zou kunnen 
beschikken. 

Van een veroordeling van Irak kwam echter niets, zelfs niet toen het 
verbond met Turkije tot stand was gekomen. Het schijnt, dat de rege
ringen van Libanon en Syrië dit hebben weten te verhinderen. 

En nu komt het eigenaardige. Nu wenst Engeland zich als zelfstandige 
grootheid bij dit verbond tussen Irak en Turkije te voegen. Dat wil dus 
zeggen, dat het lid wordt van een regionale verbinding, die haar ontstaan 
dankt aan de locale belangen, die hier moeten worden beschermd. 

Een fraai voorbeeld van de methodes van de Amerikaanse diplomatie 
vindt men in de politiek ten opzichte van Formosa. Dit eiland behoort tot 
de Chinese invloedssfeer, evenals Korea. Elke inmenging van vreemden 
op zulk gebied wordt door China beschouwd als een daad van agressie. 
Rusland staat hier geheel buiten, al zal China eventueel Russische hulp 
met grote dankbaarheid aanvaarden. Het is een Chinees vraagstuk. 

Maar ditzelfde Formosa is de eeuwen door door vreemde volken ge
bruikt als voorwerp van kolonisatie. De Spanjaarden hebben er gezeten, 
evenals de Nederlanders en later de Japannezen. Sinds de capitulatie van 
Japan zitten er de Amerikanen. 

Maar de regering te Washington ziet Formosa niet als onderdeel van 
haar kolonisatieplannen, maar als schakel in de buitenste verdedigings
gordel tegen Rusland. Historisch hadden de Amerikanen nog andere be
doelingen met dit eiland. Amerika had een eeuw geleden toegang tot China 
voor zijn handel gekregen. "Als elke Chinees per jaar een dollar besteedt 
aan Amerikaanse goederen, kent de Amerikaanse industrie geen werk
loosheid," zei men vroeger. Zo vervult het eiland in de Amerikaanse op
vattingen een dubbele functie. Men gebruikt Tsjang Kai Sjek daarbij niet 
als een zelfstandige factor, maar als een nevenfactor. Want deze stond 
jarenlang als doodvijand tegenover Japan en Japan is th~ms weer door 
banden van vriendschap met de Verenigde Staten verbonden. 

Daarom hadden de Amerikanen niet het minste bezwaar tegen de ont
ruiming van enkele kleine eilanden vlak onder de Chinese kust. Voor de 
verdediging van Formosa waren deze van weinig gewicht, omdat zij te 
ver van het grote eiland aflagen. Maar de Amerikanen hadden er wel 
belang bij, dat de daar aanwezige nationalistische Chinese troepen naar 
Formosa werden overgebracht. Vandaar dat dit geschiedde onder de 
hoede van de Amerikaanse vloot. 

Het is dus onjuist deze strijd om Formosa alleen te zien in het schema 
Moskou-Washington. Voor China werken vooral zuiver Chinese motieven. 
En de politiek van de Verenigde Staten wordt gedragen door afweer van 
Russische agressie, maar eveneens door voortzetting van de aloude Ameri~ 
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kaanse industrie. Maar de regering van Washington sluit zich niet aan 
bij de locale gegevenheden, zoals Engeland dit zo gaarne doet. 

Een typisch voorbeeld van de kracht dezer locale gegevenheden is wel 
het incident tussen Israël en Egypte, dat zich heeft afgespeeld in de om
geving van Gaza. 

De naam Gaza wekt bij alle Bijbellezers herinneringen. Hij komt al 
voor in de oudste geschiedenis der mensheid, in de volkerentafel na het 
einde van de zondvloed. Zeer bekend is ook de rol, die de stad speelde in de 
strijd van Simson tegen de Philistijnen. En in het Nieuwe Testament zien 
wij de ontmoeting tussen Philippus en de kamerling op de weg naar Gaza. 

En die weg van Gaza is de oorzaak, dat de eeuwen door de volken 
hier op elkaar zijn gestoten. Altijd ging de strijd tussen de bewoners van 
de oevers van de Nijl en de inwoners van Palestina. Wie Gaza had, bezat 
de sleutel van de doorgang van de Nijl naar de Eufraat. 

Zo is het merkwaardig, dat juist de strook bij Gaza aan Egypte werd 
toegewezen, toen een zelfstandig Israël zich hier ging ontwikkelen. Langs 
deze route zouden de militaire machtsmiddelen der beide partijen worden 
beperkt. En een wapenstilstandscommissie zou op de uitvoering van deze 
bepalingen toezicht houden. Het is deze commissie, welke thans de Veilig
heidsraad moet adviseren over de uitspraak, welke partij schuldig staat 
aan het ontstaan van dit incident. Het schijnt, dat deze uitspraak ten 
ongunste van Israël zal uitvallen. 

Al deze gegevenheden schijnen zich af te spelen in de peripherie. Men 
leeft nog gaarne in de veronderstelling, dat het westen van Europa het 
middelpunt van de wereldgeschiedenis is. Vandaar dat men misschien 
te veel waarde hecht aan de kabinetswisseling in Frankrijk. Men zou 
toch kunnen zeggen, dat, hoe meer het daar verandert, hoe meer het het
zelfde blijft. 

Want al deze wisselingen hebben als diepste grond, dat Frankrijk sinds 
de omwenteling van 1789 geen raad meer weet met het vraagstuk van 
de basis van het gezag. 

In Frankrijk toch heeft alle machtsbevoegdheid van de verschillende 
staatsorganen in de souvereiniteit van het volk haar grondslag. Maar 
Frankrijk weet maar al te goed, dat die volkssouvereiniteit geen waarborg 
biedt tegen de ontwikkeling van de dictatuur, zoals Frankrijk die ge
kend heeft onder zijn twee keizers. Daarom wil Frankrijk wel de souve
reiniteit van het volk, maar geen dictatuur, noch van een comité, noch 
van een persoon. Daarom heeft men reeds onder de constitutie van 1875 
voor de derde republiek de verkiezing van de president niet gelegd in 
handen van het volk, maar van de volksvertegenwoordiging. En deze volks
vertegenwoordigers zorgen er nu wel voor, dat zij geen krachtige figuur 
aanwijzen, maar een decoratieve persoonlijkheid. De president kan hoog
stens invloed uitoefenen door zijn kabinet. 

In de constitutie van de vierde republiek van 1946 heeft men de presi
dentskeuze weer gelegd in handen van de volksvertegenwoordiging. Maar 
tegelijkertijd heeft men de positie van het kabinet, waardoor de president 
zijn invloed kon doen gelden, nog sterker aan de uitspraken van de volks
vertegenwoordiging gebonden. 
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De president mocht een persoon aanwijzen, die hem als formateur ge
schikt voorkwam. Deze maakte een programma op, dat de nationale 
vergadering moest goedkeuren met een meerderheid van de gezamenlijke 
leden. En eerst na deze investituur kon de formateur met de vorming 
van zijn kabinet voortgaan. 

Door deze ingewikkelde methode wilde men een nauwe samenhang 
construeren tussen kabinet en volksvertegenwoordiging, zodat men niet 
elk ogenblik een kabinetscrisis kon verwachten. Maar het liep heel anders. 
Niet het aantal crises nam toe, maar wel werd het voortdurend moeilijker 
een voldoende meerderheid te vinden bij de formatie. 

Dat komt, omdat Frankrijk geen gesloten politieke partijen kent. De 
verschillende groepen hebben soms vrij gelijkluidende programma's en 
met grote gemakkelijkheid kunnen politici van partij wisselen. Een grote 
gedachte, die herinnert aan het gemenebestelijk karakter van het gouver
nement, zoekt men echter tevergeefs. Zeer vaak domineert het belang van 
de partij of de persoonlijke wens. 

Daarom zal de Franse politiek nooit gezond worden, als men niet weet 
te komen tot vernieuwing van politieke zeden. Want zolang de volks
vertegenwoordiging innerlijk zo verscheurd is, zal men rampzalige ge
volgen ontmoeten van de overheersende positie van het parlement. 

Verbetering zou men kunnen krijgen door de positie van de president 
te versterken. Nu heeft deze al actief deel aan de beraadslagingen in het 
kabinet, maar dit geeft weinig, zolang het kabinet zo sterk van het parle
ment afhankelijk is. Wel had men verbetering kunnen aanbrengen door 
het ontbindingsrecht van de president te versterken. Maar op het ogen
blik is de toepassing daarvan aan zoveel beperkende bepalingen onder
worpen, dat het weinig effect kan sorteren. 

De Britse parlementaire verhoudingen zijn de laatste dagen zeer ge
schokt door de bestraffingsmaatregelen, welke zijn toegepast tegen het lid 
van de Labourparty Bevan. Deze is de typische vertegenwoordiger van de 
mijnwerkers, uit wier kringen hij zelf is voortgekomen. Ook vertegen
woordigt hij het marxisme, dat altijd een revolutionnair element in zich 
draagt. 

Dit revolutionnaire element manifesteert zich, zo vaak de partij bij 
haar beslissingen zich niet alleen laat leiden door het belang van de arbei
ders. Dit leidde al in 1939 tot een conflict, tengevolge waarvan Bevan uit 
de partij werd gestoten. In het kabinet van Attlee van 1945 kon hij als 
minister van volksgezondheid optreden, omdat zijn uitstoting weldra weer 
ongedaan was gemaakt. 

Maar na de val van dat kabinet kwam Bevan schielijk weer in verzet. 
Hij was een tegenstander van een al te nauwe samenwerking met de Ver
enigde Staten. Hij was tegen de herbewapening van Duitsland. Hij kwam 
in oppositie tegen het gebruik van de atoombom en van de H-bom. En 
bij al deze oppositie ontzag hij zich niet de leiding en niet het minst 
Attlee zelf aan te vallen of tegen te werken. Vandaar dat de Labourfractie 
hem thans uit de fractie gestoten heeft. Het blijft nu nog de vraag, of dit 
gevolgd zal worden door een uitstoting uit de partij. 

* 
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Mr Dr J. MEULINK, Onze politieke roeping. Uitgave: 
Persvereniging "Contact", Groningen 1954. 

Bovenvermelde brochure is evenals die van Ds B. Jongeling, door ons 
in A.R.S. van December 1953 besproken, afkomstig uit "vrijgemaakte" 
kring. Echter niet uit die van het G.P.V.; er zijn er in genoemde kring, 
wier streven anders is gericht dan dat van de aanhangers der "doorgaande 
reformatie". Zij staan afwijzend tegenover het G.P.V., willen met name 
vrij blijven van de doperse tendenties, welke in deze organisatie zijn 
op te merken, en beschikken over een eigen blad, "Contact" genoemd. 
Enkele van de hand van Dr Meulink in dit blad verschenen artikelen zijn 
in de bovenvermelde brochure gebundeld. 

Wanneer we vragen naar de samenhang, die deze onder één titel bijeen
gebrachte stukjes blijkbaar bezitten, kunnen we deze stellig vinden in de 
vorenbedoelde afwijzing van alle doperse tendenties. Dat blijkt reeds ter
stond in de aanvang, waar de schrijver met overneming van een gedeelte 
van de in 1887 door Dr A. Kuyper uitgesproken deputatenrede (ten dele 
ook met correctie daarvan) zich o. m. keert tegen de politicophobie (af
keer van de politiek) als uiting van overgeestelijkheid en als een vorm van 
wereldmijding. Onmiddellijk hierop volgend treffen we aan de afwijzing 
van de (van Luther afkomstige) vergelijking van ons leven op aarde met 
het vertoeven in een herberg. Wel wonen wij als vreemdelingen op deze 
aarde, maar de Schrift leert ons niet (aldus Dr Meulink), dat wij maar 
vreemdelingen zijn, die 'slechts op doorreis zijn naar de hemel. "Wanneer 
ge (aldus de schrijver), met betrekking tot uw politieke roeping op 
aarde, ging' spreken over een reis, dan zijt ge met grote schreden op weg 
in de' doperse richting." 

Verderop spreekt Dr Meulink over het getuigen van Christus in het 
politieke leven. Wij moeten dat getuigen, zo zegt hij, niet beperken ineen 
"miserabele doperse zin", alsof daaronder niet meer zou zijn te verstaan 
dan het belijden van Christus' Koningschap, waarbij in "doperse lijdelijk
heid" de rest aan de Heere wordt "overgelaten". Merkwaardig is het in 
dit verband te lezen, dat het doortrekken van deze doperse lijn er toe kan 
leiden dat men afziet van het oprichten van een politieke partij (hetgeen 
volgens de schrijver neerkomt op een zuiver passieve houding), en elders 
dat de mensen, die in het G.P.V. thans bezwaar maken tegen de vorming 
van een politieke partij, op het standpunt van het G.P.V. "eigenlijk niet 
geheel ongelijk hebben". Wij menen hierin een bevestiging te zien van ons 
oordeel, dat Ds Jongeling in zijn brochure, hoe fel ook binnw het G.P.V. 
bestreden en als met verontwaardiging ter deure uitgewezen, toch is ge
bleven binnen de typische gedachtensfeer dier organisatie (summier ge
analyseerd in ons artikel De protestatie van het G.P.v. in A.R.S.' 1952, 
blz. 321 e.v.). 

Wij achten het aanwijzen van vorenbedoelde doperse tendenties van 
groot belang. De "vrijmaking" als kerkelijk phenomeen kan binnen het 
kader van een politiek tijdschrift als A.R.S. niet worden besproken; de 
daarachter liggende religieuse drijfveren, zoals deze in het streven naar 
"doorgaande reformatie" aan het licht treden, zoals zij met name tot uiting 
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komen in het G.P.V., hebben naast kerkelijke echter ook ieer ter dege 
politieke stuwkracht. Daarom valt het o. i. zeer te waarderen, dat Dr 
Meulink zo onverbloemd zijn waarschuwingen tegen de ons mede uit het 
G.P.V, bedreigende gevaren heeft laten horen. 

Doch er is meer. De schrijver waarschuwt niet alleen, hij brengt ook 
een -aantal positieve gedachten naar voren, die ons inzicht in onze poli
tieke roeping kunnen verhelderen en soms ook wel verrijken. Treffend is 
daarbij, dat de schrijver zijn o. i. mooiste gedachte onmiddellijk vasthaakt 
aan die van de vreemdelingschap, door dopers gezinden juist zo ernstig 
misbruikt als motief voor wereldmijding. Dr Meulink verwijst naar Phil. 
3 : 20: de staat, waarvan wij burgers zijn, is in de hemelen, en vervolgt 
dan: "Wij staan op aarde onder de hemelse staatswet in dienst des 
Heeren. .. Wij zijn gebonden aan de rijkswet en de rijksorde van het 
hemels politeuma. .. Uit ons vreemdelingschap volgt dus onze roeping. 
Dit vreemdelingschap stelt niet, zoals het wel schijnt, onze roeping dis
putabel. Integendeel onze roeping ligt opgesloten in het profetisch, pries
terlijk en koninklijk ambt van de medegezalfde met Christus." 

Tegenover de "reis"-gedachte (zie boven) kiest hij partij als volgt: "De 
Schrift zegt ... niet, dat wij een doortrekkend vreemdeling zijn, maar een 
inwonend vreemdeling. In het Nederlands worden helaas beide begrippen, 
zowel dat van inwonend als van doortrekkend vreemdeling weergegeven 
door het ene woord vreemdeling. Hier is echter bedoeld een vreemdeling, 
die een vaste verblijfplaats heeft in een vreemd land." Bovendien valt hier
bij dan nog te bedenken, dat wij op deze aarde als erfgenamen wonen. 

Juist als vreemdelingen, inwonende vreemdelingen die tevens erfge
namen zijn, hebben wij in deze wereld onze roeping te vervullen. Schrijver 
1egt hierbij veel nadruk op onze persoonlijke roeping, overeenkomstig 
Zondag 12 Heid. Cat., op ons drievoudig ambt van medegezalfde van Chris
tus. Wij moeten daarbij in Jezus' voetstappen wandelen. "Christusheeft 
zichzelf gegeven voor de wereld. Ook wij moeten in de politiek niet strijden 
voor onze eigen belangen, niet alleen voor de belangen van onze partij en 
van onze volksgroep, ja zelfs niet alleen voor de belangen van de kerk. 
Wij moeten ook in de politieke strijd de wereld ten zegen willen zijn." 

De brochure bevat dan vervolgens nog een aantal paragrafen, waarin 
gehandeld wordt over onze concrete roeping in deze tijd. Hierin komt veel 
polemiek voor met 's schrijvers medekerkleden, die zich bij het G.P.V. 
hebben aangesloten, waarop wij als voor anderen van minder belang hier 
niet zullen ingaan. Het zal ons verheugen wanneer de brochure ook voor 
wat deze paragrafen betreft mag meewerken om zovelen als mogelijk is 
de ogen te openen en hen daardoor terug te houden van een streven, dat 
slechts onvruchtbaar kan zijn voor de zaak van Gods Koninkrijk, omdat 
het afvoert van de schriftuurlijke gehoorzaamheid, welke de Christen 
alleen betaamt. 

We willen er nog op wijzen, dat het geschrift in grote mate is geken
merkt door een nuchtere zin, die voor overdrijving kan behoeden. Dat 
komt o. m. uit wanneer de schrijver het heeft over de deformatie van een 
politieke partij als argument om met haar te breken. "In het algemeen 
(aldus de schrijver) zal dit toch geen argument mogen zijn om de samen
werking op te zeggen. Zij, die wijzen op deformatieverschijnselen, b.v. 
111 de A.R. Partij, in de N.C.R.V., in het C.N.V. hebben voor een deel 
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wel gelijk. Maar deze deformatieverschijnselen waren er voor 10 en voor 
20 jaar ook al. Deze deformatieverschijnselen zullen zich, zij het mis
schien in andere vorm, vertonen in elke nieuwe organisatie, die men op
richt. Immers deze deformatie zetelt in ons aller hart en wordt door ons 
in elke organisatie ingedragen." 

Vooral deze laatste zin verdient o. i. de aandacht. Wijzelf zijn de "bacil
lendragers" die elke organisatie met deformatie besmetten. Wie hiervoor 
oog heeft zal zich niet zo spoedig verwonderen wanneer hij in een nieuwe 
groepering, na een korte periode waarin alles van nieuw leven schijnt te 
getuigen, allengs zulke verschijnselen opmerkt, welke hem doen zeggen: 
de oude firma is slechts onder een nieuwe naam voortgezet, of, nog erger: 
eerst werden we met geselen gekastijd, maar thans kastijdt men ons met 
schorpioenen ! 

De vraag, wat nu eigenlijk èchte reformatie is, laat ons dan ook na 
de lezing van Meulink's brochure niet los. Echte reformatie is niet de 
gederailleerde of een eind op verkeerd spoor gereden wagen op een 
ànder spoor zetten, waarop hij evenmin behoort te rijden (ook al zegt 
men er bij, met meer of minder ophef, dat dit nu toch het ware spoor is), 
maar het is: de wagen weer zetten op het oude spoor, het spoor in Gods 
geboon vervat (om met Ps. 119 : 5 berijmd te spreken). Dit lijkt mij 
minder een kwestie van "principe", van het nu weer goed wéten, dan een 
kwestie van gehoorzaamheid, van het nu weer goed willen. Wij zullen 
dan ook het beste doen allen eens critisch tot onszelf in te keren en daarbij 
niet halt te houden voor we het religieuse uitgangspunt hebben ontdekt, 
dat de kern vormt van onze politieke activiteit. Aan de omtrek hebben 
vele opvattingen, hoezeer zij ook van elkaar verschillen, hetzelfde be
trekkelijke recht, c. q. helemaal geen recht. Echte reformatie is heel een
voudig dit, dat zoals Kuyper het in zijn genoemde deputatenrede zeide, 
ons drijft het gebod des Heeren, dat zegt: "Ook het leven der natie hoort 
Mij toe. Ik ben de Koning der koningen, en gij zult ook op staatkundig 
terrein als burger Mij, uw God, dienen !" Dan nemen wij, naar hetzelfde 
woord van Kuyper, elke morgen op onze schouder ook het pijnlijke kruis 
om het toch vrolijk te dragen onze Heer en Heiland achterna. 

P. M. J. MEKKES. 

DR W. A. 't HART, Critisch Commentaar op een specifiek 
Duits Militairisme. Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandsche 
Uitgeversmaatschappij, Den Haag, 1954. 36 blz. 

De schrijver wil de lofwaardige poging ondernemen, zich objectief 
tegenover de West-Europese psychose van een specifiek Duits militairisme 
te stellen, in het bijzonder met het oog op de noodgedwongen te aanvaar
den herbewapening van West-Duitsland. 

Na een kleine inleiding over algemene tendenties in oorlogstijd en 
van de internationale politiek te allen tijde, na een kort overzicht van 
de historische positie van Duitsland in Europa als stormcentrum, gaat 
hij over tot een beschrijving van militairistische trekken bij mens en 
natie, een - inderdaad boeiende - beschrijving van wederzijdse be
invloeding van militaire bevelhebbers en politici bij het begin van de eerste 
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wereldoorlog, om vervolgens het militairisme aan een psychologisch
sociologische toets te onderwerpen. Hij doet dit onder aanvoering van 
veel materiaal (men zie de noten), om tot de conclusie te geraken die 
hij zich aan het begin van zijn werkje ten doel had gesteld. 

Terecht had hij zich dit doel gesteld, want ieder kan begrijpen, dat 
"militairisme" zich in verschillende volken verschillend kan uiten, doch 
zeker niet de specifieke trek van één - energiek - volk behoeft te zijn. 

Het boekje wil een essay zijn, dat tot gesprek en verdere studie uit
nodigt. Dit valt te waarderen. In zijn soort iS! het aardig. Men moet 
echter twee dingen voor ogen houden. 

Ten eerste heeft de schrijver het zich wat gemakkelijk gemaakt door 
te abstraheren van wat de tweede wereldoorlog te zien gaf en wat juist 
de naaste aanleiding voor de opgeworpen vraagstelling is. Het nationaal
socialisme noemt hij eenvoudigheidshalve pathologisch. Intussen valt 
deze abstractie inzoverre te verdedigen, dat de auteur het militairisme 
wilde bespreken en derhalve nodeloze complicaties moest vermijden. 
Toch kon het niet op deze manier. Want ten tweede is de schrijver 
- ten onrechte, en dit is zijn groot tekort - van mening dat zaken als 
deze historisch-psychologisch en -sociologisch kunnen worden uitgepraat, 
zonder dat men zich rekenschap geeft van de structuren die een ver
schijnsel als het militairisme in zijn gestalte en inhoud verklaren moeten. 

Het gevolg is dat hij oppervlakkig redeneert over militaire opvoedings
systemen en daarmee samengaande tradities, uit het oog verliezend de 
ernstige werkelijkheid van de, van God verordende, staat. De verwording 
van de Duitse staat allermeest en uiteindelijk door het nationaal-socialisme 
viel dan ook boven zijn psychologisch bereik en dus moest hij dit element 
ter zijde stellen. Vanzelfsprekend kon om dezelfde reden ook de rest 
niet tot haar recht komen. 

Het boekje brengt veel wetenswaardigs, maar is meer door een Ameri
kà.nistische geest van "research" geïnspireerd dan door die diepere zin 
voor realiteit, welke wij in onze dreigende levensperiode zozeer behoeven. 

Prof. Dr J. P. A. MEKKES 

Het geschilpunt West-Nieuw-Guin'ea eist een oPlossing. 
Een gecommentarieerde bloemlezing onder redactie van 
D. M. G. KOCH en J. W. E. RIEMENS. Redactieadres : 
Mauritsstraat 3, Amsterdam-O., 49 blz. groot formaat. 
Prijs f 1.50. 

Meer en meer blijkt, dat zelfs ernstig verschil van mening binnen 
een politieke partij geenszins een monopolie van de zgn. confessionele 
partijen is. De Partij van de Arbeid geeft daarvan, evenals de Engelse 
Labour Party, niet minder een illuster en een illustratief' voorbeeld. 
Anders dan men wel heeft voorgegeven is noch de gepretendeerde zelf
beperking dier politieke partij tot "zakelijke" aangelegenheden noch haar 
gepretendeerde progressiviteit een effectief voorbehoedmiddel tegen zelfs 
ernstige onenigheid in het partij huisgezin gebleken. Dit zij zonder leed
vermaak geconstateerd: buurmans leed vermindert het onze niet. 

Bovenvermelde uitgave is verzorgd door een tweetal in koloniale aan-
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gelegenheden zo "progressieve" heren, dat de progressiviteit van de 
meeste socialisten er oer-conservatief en die van het officiële partij
standpunt der P. v. d. A. ten aanzien van Nederlands - pardon: West
Nieuw-Guinea vermoedelijk de zwartste reactie bij is. 

Nuttig is deze uitgave zeker. Ze brengt een groot aantal gedrukte be
schouwingen van socialisten bijeen over wat er met het door Nederland 
beheerde deel van Nieuw-Guinea thans zou dienen te geschieden. De 
lezer hoort de stemmen van Prof. Banning, Ir Vos, de heren Goedhart 
en De Kadt, Prof. Schermerhorn, de heren Van Randwijk, Koch en 
Van Veen, Dr Van Raalte, Ds Teutscher, de heren Stufkens en Van 
't Veer; terwijl ook enkele uitlatingen van de niet-socialisten Van 
de Wetering, Stokman, pater Minderop en Prof. Gerbrandy zijn opge
nomen. Daartussendoor vindt men dan vrij uitvoerige commentaren 
van de beide redacteuren. Hun gezindheid komt ten duidelijkste uit in 
een achttal conclusies, welke men wel getypeerd mag achten door een 
even te voren door hen zelf onderstreepte passage: "Als maximale con
cessie van Indonesië kan men dan ook denken aan een vrijwillig aan
vaarde trustee regeling van Indonesië." Indonesië "verzoeke" - dat is dus 
blijkbaar niet eens een eis aan Indonesië, maar op zijn best een tot niets 
verbindende suggestie - aan de Colombolanden, met Indonesië samen 
te werken bij de verdere ontplooiing van land en volk van "West-Irian". 
De Verenigde Naties zouden steun kunnen verlenen uit de fondsen 
voor de onderontwikkelde gebieden. "De fondsen die Nederland in on
baatzuchtigheid voor Nieuw-Guinea ter beschikking wil steIIen kunnen 
lopen via speciale overeenkomsten tussen Indonesië, de V.N. en Neder
land." 

En dan verder: "W est-Irian krijge binnen het Indonesische staats
bestel een zodanige autonomie, dat het niet zal kunnen worden gedwongen 
tot een meer intieme aansluiting bij de Republiek Indonesië dan het 
zal blijk geven, te wensen." En ook dient open te blijven de gelegenheid, 
dat West-Irian zich, (n.b.!) na zijn ontsluiting met andere volken uit het 
Nieuw-Guinees gebied zal willen verenigen tot een afzonderlijke staat
kundige eenheid. De redacteuren haasten zich echter hieraan toe te 
voegen, dat deze mogelijkheid nog voor onafzienbare tijd niet actueel 
is en bovendien niet met noodzaak in de lijn der ontwikkeling ligt. 
Met Ambon voor ogen ben ik geneigd, dat laatste wel zeer te beamen! 
Maar de redacteuren zijn optimistischer: de hier bedoelde mogelijkheid 
"kan trouwens steeds worden verzocht op grond van de beginselen 
van het Internationale Charter voor de rechten van de mens." 

Papier is zéér geduldig. 
Het commentaar besluit als volgt: "Het geschilpunt West-Nieuw

Guinea kan aIIeen worden weggenomen door de beslissing: Irian deel 
van Indonesië!" G. 
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Voor de lezers van dit tijdschrift is het wellicht van belang, iets te 
vermelden omtrent een belangrijke publicatie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, die men aanduidt met de naam Nationale Balans. 

N u is het niet de bedoeling, in het onderstaande in te gaan op allerlei, 
op zichzelf interessante vraagstukken betreffende de wijze, waarop zulk 
een statistiek tot stand komt. Dit zou ons tot allerlei details brengen, 
waarvoor wellicht slechts enkelen belangstelling hebben. Deze beschouwing 
zal meer in algemene zin betrekking hebben op de betekenis, die statis
tieken als de Nationale Balans hebben, terwijl verder over de resultaten, 
welke dit werk tot nu toe heeft opgeleverd, en over enkele conclusies, 
die men uit het beschikbare bewijsmateriaal kan trekken, enige opmerkin
gen zullen worden gemaakt. 

De betekenis van nationale economische grootheden 
Nog slechts gedurende een betrekkelijk kort aantal jaren staan natio

nale economische grootheden, zoals de nationale productie, het nationale 
inkomen, de totale investeringen, de nationale consumptie enz. in· het 
middelpunt der belangstelling, wanneer het om economische vraagstukken 
gaat. Eigenlijk is de studie van deze grootheden, die men meestal als 
macro-economische grootheden aanduidt, omdat zij op grote groepen 
betrekking hebben, pas sedert het verschijnen in 1936 van het beroemde 
werk van Keynes 1) goed op gang gekomen, hoewel ook vroeger wel 
aandacht aan deze vraagstukken werd besteed 12). 

Nu is het duidelijk, dat deze macro-economische grootheden ontstaari 
uit de totalisering van micro-economische, van individuele economische 
grootheden. Het nationale inkomen is de som van alle inkomens van af
zonderlijke huishoudingen; de nationale vermogens, de nationale con
sumptie enz. worden op overeenkomstige wijze berekend, door nl. de 
betrokken individuele grootheden bij elkaar op te tellen. Het is vanzelf
sprekend, dat bij zulke "sommeringen" vrij gemakkelijk fouten worden 
gemaakt, vooral omdat men dikwijls bij gebrek aan voldoende gegevens 
met schattingen moet volstaan. Verder is het eveneens duidelijk, dat 
zulke macro-economische grootheden slechts een beeld van de werke
lijkheid geven, en dan nog slechts bij benadering, doch dat de dingen, 
waar het in het economische leven op aankomt, de individuele inkömens, 
het individuele vermogen, bepaalde prijzen enz. zijn. 

1) The general theory of employment, interest and money. 
2) Men denke bijv. aan vele conjunctuurtheoretici, en ook aan de physiocraten. 

A.S. XXV 7 
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De vraag rijst dan echter, waarom men zoveel prijs stelt op de be
rekening van zulke macro-economische grootheden, en zoveel ten koste 
legt aan de opstelling van statistieken, die nationale totalen tot uitdruk
king brengen. Het wil mij voorkomen, dat hierbij ten minste drie over
wegingen een rol spelen. 

In de eerste plaats is de macro-economische beschouwingswijze van 
groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. De 
economische werkelijkheid is te veelvormig om zonder de hulpmiddelen 
van schematisering en generalisering door het menselijk verstand te kun
nen worden benaderd. Voor een totaalbeeld van het economisch proces, 
voor het verkrijgen van enig inzicht in de ingewikkelde relaties, die men 
met het woord volkshuishouding aanduidt, heeft men totalen als de 
macro-economische grootheden zeer bepaald nodig. 

In de tweede plaats heeft men de macro-economische grootheden, en 
de betrekkingen tussen deze grootheden, nodig voor de economische ana
lyse, omdat zulke samengestelde grootheden nu eenmaal anders van aard 
zijn· en zich anders gedragen dan de individuele bestanddelen, waaruit 
zij zijn samengesteld. Zoals men door studie van alle individuele bomen 
nog onvoldoende kennis verkrijgt omtrent een bos, zo zal men door be
studering van het karakter en het gedrag der individuele huishoudingen 
nog onvoldoende inzicht verkrijgen in de werking van de volkshuishou
ding in haar geheel. Men noemt dat soms wel het verschijnsel van de 
"macro-economische paradoxen", waarvan een tweetal voorbeelden mogen 
worden genoemd. Wanneer een individu minder uitgeeft dan hij. ont
vangt, neemt zijn bezit aan geld toe; in het macro-economische vlak zal 
men een zodanig resultaat bij ongewijzigde geldhoeveelheid niet mogen 
verwachten, omdat toeneming van de kasvoorraad van de een altijd een 
vermindering van de kasvoorraad van de ander moet betekenen. Veel 
minder vanzelfsprekend is de volgende macro-economische paradox. Wan
neer een individu niet zijn gehele inkomen uitgeeft voor consumptie, dus 
spaart, wordt hij zonder meer rijker. Wanneer de gehele bevolking dit 
doet, wordt zij alleen rijker indien aan bepaalde voorwaarden is vol
daan, nl. indien dat niet het geval is, en er is geen enkele reden, aan 
te nemen, dat dit steeds het geval zal zijn, wordt de volkshuishouding 
van een algemene toeneming der spaarneiging volstrekt niet rijker, doch 
is het resultaat in ieder geval werkloosheid en vermoedelijk bovendien 
een algemene verarming, tot uiting komende in een vermindering van de 
nationale kapitaalgoederen voorraad. 

Zijn deze beide overwegingen reeds voldoende om het wetenschappe
lijk belang van de berekening van de macro-economische grootheden in 
het licht te stellen, hier komt nog een derde overweging van niet minder 
gewicht bij. Bij het voeren van haar economische politiek heeft de over
heid behoefte aan dergelijke gegevens, omdat haar maatregelen vrijwel 
nooit betrekking hebben op een bepaalde onderdaan, maar op grote groe
pen van onderdanen. Het overheidsbeleid op economisch gebied heeft altijd 
als achtergrond de stand van bepaalde macro-economische grootheden, 
zoals het nationale inkomen, resp. het inkomen in een bepaalde sector 
van het economische leven, het algemeen prijsniveau, enz. en de doel
treffendheid van haar beleid kan mede aan het verloop van deze nationale 
totaalcijfers worden afgemeten. 
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Bovendien bestaat ook de mogelijkheid, dat het beleid der individuele 
huishoudingen, zowel gezins- als bedrijfshuishoudingen, zich mede gaat 
richten naar deze totaalcijfers, omdat zij immers iets zeggen omtrent 
de gang van zaken in de volkshuishouding in het algemeen, dan wel, in
dien zij per sector zijn gesplitst, over de ontwikkeling in bepaalde voor 
de individuele huishouding van belang zijnde sectoren. 

De Nationale Balans 
In het voorgaande is de nadruk gelegd op de betekenis, welke men kan 

hechten aan statistieken, die gegevens voor de gehele volkshuishouding 
of voor gedeelten daarvan weergeven. Eén van deze statistieken, in het 
opschrift van dit artikel genoemd, draagt nu de naam Nationale Balans 3). 
Zoals de naam reeds tot uitdrukking brengt, is het een staat, waarop de 
samenstelling van het nationale vermogen is aangegeven. 

Wellicht kan men de Nationale Balans het beste zien in het kader 
van de Nationale Jaarrekeningen, die eveneens door het C.B.S. worden 
bewerkt en gepubliceerd. Tezamen vormen zij a.h.w. de boekhouding voor 
een land. 

De Nationale Jaarrekeningen hebben ongeveer dezelfde vorm als een 
bedrijfsboekhouding : het toegepaste systeem is dat van het dubbel boek
houden. Natuurlijk zijn er overigens grote verschillen tussen deze Natio
nale Jaarrekeningen en een bedrijfsboekhouding. De gegevens, welke in 
een bedrijfsboekhouding worden verwerkt, hebben een zeer grote mate 
van exactheid: alle posten kunnen, hetzij rechtstreeks hetzij indirect, in 
principe met bewijsstukken worden gestaafd. Bij de Nationale Jaarreke
ningen is dat anders: de in deze "boekhouding" verwerkte gegevens be
rusten op statistisch materiaal, dat op de een of andere min of meer 
exacte wijze is verzameld, en voorts op schattingen. Een ander belangrijk 
verschil is echter, dat de bedrijfsboekhouding voornamelijk beoogt, de 
relaties van een bedrijf met alle andere huishoudingen vast te leggen, waar
bij deze dan als een totaalgroep worden beschouwd, zij het ook, dat deze 
boekhouding ook dikwijls als hulpmiddel voor het bedrijfsbeheet, de 
relaties tussen de verschillende afdelingen van een bedrijf poogt vast te 
leggen. De statistiek der Nationale Jaarrekeningen wil echter met name 
een gesloten overzicht geven van de economische relaties tussen de ver
schillende sectoren van het economisch leven onderling en met het buiten
land. Als sectoren worden dan in Nederland tot nu toe genomen de 
bedrijven, de verzekeringsfondsen, de overheid, de gezinshuishoudingen, 
ieder weer onderverdeeld, en de sector Buitenland. 

In dit kader van de Nationale Jaarrekeningen nu speelt de Nationale 
Balans een belangrijke rol. Als men de analogie met de bedrijfsboekhou
ding voortzet zou men het zo kunnen stellen, dat de Nationale Balans 
als uitgangspunt dient; de veranderingen in de verschillende posten worden 
op diverse rekeningen geboekt, en het eindresultaat is weer de Nationale 
Balans aan het einde van het boekjaar. De mutaties van jaar tot jaar 
kunnen dan tegen de achtergrond van de Nationale Balans op haar be
langrijkheid worden beoordeeld. In principe kan men zo van jaar tot 

3) Zie De Nationale balansen voor de jaren 1938 en 1946-1952, Statistische en 
Econometrische onderzoekingen, jaargang 9, no. 1 en de in dit artikel aangegeven 
litteratuur, waaraan de gegevens voor deze beschouwingen zijn ontleend. 
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jaar de Nationale Balans opstellen. Het is echter duidelijk dat hierbij 
aan tenminste twee belangrijke voorwaarden moet zijn voldaan. 

In de eerste plaats moet men beschikken over een beginbalans, die 
natuurlijk niet op bovengenoemde wijze tot stand kan komen. In de tweede 
plaats moeten de Nationale Jaarrekeningen een volkomen betrouwbaar 
beeld van de werkelijke economische handelingen weergeven, omdat men 
anders Nationale Balansen zou opstellen, die binnen enkele jaren, ook 
al gaat rr.en uit van een goede beginbalans, alle realiteitswaarde zouden 
mIssen. 

Uit deze opmerkingen volgt reeds, dat men over verschillende methoden 
moet beschikken om Nationale Balansen te kunnen opstellen. Men kan 
hierbij uitgaan van het vermogen van personen op een bepaalde datum, 
bijv. met behulp van de gegevens der vermogens- en successiebelasting. 
M en kan ook uitgaan van de waarde van alle tot het nationale vermogen 
behorende goederen per een bepaalde datum, vermeerderd' met de waarde 
van de netto vorderingen op het buitenland. In beide gevallen berekent 
men dus, telkens opnieuw, de waarde van het nationale vermogen. Bij 
de tweede methode, die van de berekening van de waarde van alle goe
deren, vermeerderd met de vorderingen op het buitenland, zijn in prin
cipe twee mogelijkheden aanwezig. Men kan op een bepaalde datum alle 
goederen en buitenlandse vorderingen inventariseren en dan de waarde 
berekenen, maar men kan ook, en dit is natuurlijk iets eenvoudiger, 
uitgaan van een bepaalde balans en dan met behulp van de resultaten 
der Nationale Jaarrekeningen de mutaties in het vermogen van jaar tot 
jaar vaststellen, waarbij men natuurlijk voor de berekening van het eind
vermogen het beginvermogen moet herwaarderen bij optredende prijs
veranderingen. Het zal duidelijk zijn, dat bij elke methode schattingen 
zullen moeten worden gemaakt, om ontbrekend of onvoldoende betrouw
baar statistisch materiaal aan te vullen. Het verdient dan ook aanbeveling, 
niet een keuze uit één van de drie mogelijkheden te doen, maar alle drie 
methoden toe te passen en zo wellicht door onderlinge vergelijking tamelijk 
betrouwbare resultaten te bereiken. 

Voor de berekeningen van de Nationale Balans in lopende prijzen is 
nu uitgegaan van de gegevens van 1948, waarbij voor volgende jaren 
de mutaties zijn berekend met behulp van de resultaten der Nationale 
Jaarrekeningen, en waarbij prijscorrecties op aanwezige activa en passiva 
zijn toegepast bij ingetreden prijsveranderingen. De gegevens voor enige 
jaren vindt men in onderstaande tabel: 

Nationale Balans per 31 
Activa 
Kapitaalgoederen 
Saldo vorderingen buitenland 

Nationaal Vermogen 
Passiva 
Particulier Vermogen 
Potentieel privaatvermogen 
N etto-overheidsschuld 

Nationaal Vermogen 

December (in milliarden guldens) 
1948 1949 1950 1951 
52,3 57,6 62,8 77,9 

5,5 4,2 4,8 6,6 

57,8 61,8 67,6 84,5 

66,9 71,6 74,6 88,3 
7,0 7,6 8,3 9,1 

-16,1 -17,4 -15,3 -12,9 
-- --
57,8 61,8 67,6 84,5 

1952 
78,6 
8,9 

87,5 

88,6 
10,0 

-11,1 
--

87,5 
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'Ter toelichting van deze balans moge het volgende worden opgemerkt. 
Aan de actiefzijde vindt men de geldswaarde van alle goederen en vor
deringen, die aan Nederlandse ingezetenen toebehoren, en een op geld 
waardeerbaar inkomen opleveren. De in de verbruikshuishoudingen aan
wezige goederen, bijv. meubilair, zijn dus niet meegeteld. Aan de passief
zijde vindt men de groepen van rechthebbenden op dit nationale vermogen. 

De post Kapitaalgoederen omvat eigenlijk alle goederen, waarover 
het Nederlandse bedrijfsleven zowel in de industriële en commerciële als 
in de agrarische sector beschikt, alsmede grond en woningen. Ook de be
zittingen der overheidsbedrijven zijn hierin begrepen. Deze zaken zijn 
alle op de vervangingswaarde per balansdatum gewaardeerd, hetgeen dus 
wil zeggen, dat men getracht heeft wisselingen in het prij sniveau in 
rekening te brengen, maar dat hierbij natuurlijk allerlei schattingen 
moesten worden gemaakt, omdat nu eenmaal voor vele goederen geen 
algemene marktprijs bestaat. 

De vorderingen op het buitenland omvatten naast de vorderingen in 
eigenlijke zin de goudvoorraad van de N ederlandsche Bank en beleggingen 
en bezittingen van ingezetenen in het buitenland. De omvang van deze post 
is moeilijk exact vast te stellen, met name omdat de waarde van bezittingen 
in het buitenland niet zo gemakkelijk is te taxeren. De mutaties van jaar 
tot jaar daarentegen zijn met een vrij grote mate van zekerheid uit het 
verloop van de internationale betalingsbalans op te maken. 

Wanneer wij thans aan de passiefzijde de drie verschillende posten 
bezien, dan valt allereerst de omschrijving Potentieel privaatvermogen op. 
Hieronder verstaat men de beleggingen, in handen van levensverzekering
maatschappijen, sociale fondsen en pensioenfondsen. De omschrijving 
duidt derhalve aan, dat deze beleggingen in beginsel aan particuliere 
huishoudingen toebehoren, en te zijner tijd daarin ook zullen overgaan. 

De netto-overheidsschuld is berekend door het verschil te nemen tussen 
de in de actiefzijde opgenomen bezittingen der overheidsbedrijven, en 
alle uitstaande schulden van het Rijk en de lagere publiekrechtelijke licha
men. Deze post geeft dus in zoverre een onjuist beeld van de vermogens
positie van de Overheid, dat wegen, bruggen, schoolgebouwen, kazernes, 
e.d. niet zijn opgenomen onder het overheidsbezit. Dit zou ook moeilijk
heden opleveren, omdat deze zaken niet zo gemakkelijk op geld waardeer
baar zijn. 

De post particuliere vermogens tenslotte is een sluitpost. Zij omvat 
ook bijv. het verschil tussen enerzijds de vervangingswaarde van het 
kapitaalbezit van naamloze vennootschappen, zoals dat aan de actiefzijde 
is opgenomen, en anderzijds de beurswaarde van de uitgegeven aandelen. 
Dit "stille" vermogen van naamloze vennootschappen is natuurlijk in 
feite niet aan bepaalde particulieren toe te rekenen. 

Conclusies uit het verloop van de Nationale Balansen 
Het cijfermateriaal, in deze Nationale Balansen neergelegd, moet na

tuurlijk op de een of andere wijze kunnen worden gebruikt om ons 
inzicht in de werkelijkheid op economisch gebied, voorzover deze de 
Nederlandse volkshuishouding betreft, te verdiepen. Het lijkt daarom 
van belang iets op te merken omtrent het gebruik, dat men van deze 
Nationale Balansen kan maken. 
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Het is natuurlijk mogelijk, te berekenen, dat einde 1948 de Nederlandse 
bevolking per hoofd een vermogen bezat van f 5.850,- en dat dit ver
mogen per ultimo 1952 was gestegen tot f 8.381,-. 

Een zodanig cijfer is misschien wel interessant, maar het zegt op zich
·zelf nog niet veel. Om te beginnen dient men te weten, in hoeverre hier 
nu van een werkelijke vermogenstoeneming sprake is geweest, dan wel 
slechts van een nominale, alleen door prijsstijging veroorzaakte. Verder 
zou men dit cijfer moeten vergelijken met dat voor andere landen, om 
een indruk te verkrijgen van de stoffelijke welvaart van de gemiddelde 
Nederlander ten opzichte van de buitenlanders. 

Deze beide punten betekenen evenwel, dat een oplossing moet worden 
gevonden zowel voor het vergelijken van de koopkracht van de geldeen
heid in de tijd, als voor zuk een vergelijking tussen de verschillende 
valuta's. 

Het vraagstuk van de koopkrachtsvergelijking van geldeenheden op 
verschillende tijdstippen, en ten aanzien van de verschillende valuta's 
onderling, is eigenlijk een onoplosbaar vraagstuk. Afgezien van het feit, 
dat het uiterst moeilijk is, werkelijk representatieve prijsindexcijfers samen 
te stellen, blijft de zeer ernstige complicatie, dat de verbruiksgewoonten 
in de loop der jaren veranderen, mede doordat er telkens nieuwe goederen 
ter markt komen. Zulke veranderingen kan men in een prijsindexcijfer niet 
verwerken, evenmin als de zeer verschillende verbruiksgewoonten in de 
diverse landen. Berekeningen omtrent het verloop van de koopkracht van 
de gulden, of van bepaalde economische grootheden, uitgedrukt in geld
eenheden van stabiele koopkracht, d.w.z. in de prijzen van een bepaald 
jaar, dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden. 
Niettemin zijn zij wel nuttig, omdat zij een indruk geven van het reële 
verloop van bepaalde ecoriomische grootheden, omdat op min of meer 
verantwoorde wijze getracht wordt de uit geldwaardeveranderingen voort
vloeiende wijzigingen in de waarde dezer grootheden te elimineren. Hét 
is echter duidelijk, dat de betekenis van· zulke berekeningen afneemt naar
mate de periode, welke zij omspannen, groter wordt. 

Voor een betrekkelijk korte periode geeft het verloop van bijv. de 
kapitaalgoederenvoorraad in prijzen van een bepaald jaar natuurlijk wel 
een redelijk goed inzicht in de physieke omvang van de veranderingen 
in deze grootheid. Men krijgt dan een beter beeld dan wanneer men op 
de waardecijfers zonder meer let, omdat veranderingen in de geldwaarde 
daarbij een zeer aanzienlijke invloed kunnen hebben. 

Het c.B.S. heeft nu tevens de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad 
voor een aantal jaren uitgedrukt in prijzen van 1948 4). Zo kan men 
zich dus ook een indruk vormen van de mate, waarin de hoeveelheid 
kapitaalgoederen is veranderd. Eén van de m.i. belangrijkste gebruiks
doeleinden van de Nationale Balansen, het vergelijken van de verschillende 
posten van jaar tot jaar, komt zo beter tot zijn recht. Weliswaar kan 
men de mutaties in de diverse posten der Nationale Balansen ook wel 
aan de Nationale Jaarrekeningen ontlenen, maar men kan deze mutaties 
dan niet zien tegen de achtergrond van de omvang der aanwezige groot-

4) Ook voor de vorderingen op het buitenland is zulk een berekening uitgevoerd. 
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heden, en heeft dus een minder goed inzicht in de betekenis ván een 
bepaalde verandering. 

Op grond van tie uitgevoerde berekeningen blijkt nu de voorraad 
kapitaalgoederen tussen einde 1948 en 1952 te zijn toegenomen van 
j 52,3 milliard tot f 61,9 milliard, uitgedrukt in prijzen van 1948. Een 
reële toeneming derhalve van ruim 18 % in vier jaren tijds. 

Dit zeer belangrijke resultaat, waardoor het productie-vermogen van 
de Nederlandse volkshuisvesting ten zeerste werd versterkt, kon o. a. be
reikt worden als gevolg van de Amerikaanse hulpverlening, omdat andets 
bij gebrek aan buitenlandse betaalmiddelen het industrialisatie-tempo zeer 
aanzienlijk vertraagd had moeten worden 6). 

Het voor prijsinvloeden gecorrigeerde cijfer van de toeneming van 
het reële bezit aan kapitaalgoederen geeft ongetwijfeld een juister beeld 
van de ontwikkeling, dan men uit de waardecijfers zonder meer zou ver
krijgen. Toch wil het mij voorkomen, dat voor een verklaring van deze 
sterke toeneming van de voorraad kapitaalgoederen het prijsverloop wel 
van grote betekenis is geweest, zodat men beide cijferreeksen nodig heeft. 
Het zou buiten het kader van· deze beschouwing vallen, uitvoerig op het 
proces der kapitaalvorming in te gaan, maar deze ene opmerking zou 
ik toch willen maken, dat zonder een omvangrijke prijsstijging de reële 
kapitaalvorming waarschijnlijk minder groot zou zijn geweest. Immers 
vormt prijsstijging, daar zij de winstmogelijkheden van het bedrijfs
leven gunstig beïnvloed, een zeer belangrijke stimulans voor investeringen. 

Een andere post, die zeer de aandacht trekt bij vergelijking van de 
balanscijfers voor de verschillende jaren is de netto-overheidsschuld, op
genomen aan de creditzijde. Het blijkt, dat deze nettoschuld tussen einde 
1948 en 1952 met f 5 milliard is gedaald, d. w. z. met ruim 31 %. Dit 
cijfer geeft niet zonder meer de vermogensvorming bij de overheids
huishouding weer, omdat enerzijds de activa door prijsstijging in waarde 
zijn vermeerderd, anderzijds slechts dat overheidsbezit is opgenomen, 
zoals in het voorgaande is opgemerkt, dat in de publieke bedrijven wordt 
gebruikt. Niettemin verkrijgt men de indruk, dat de overheid zeer be
langrijk in vermogenspositie is vooruitgegaan, waarop trouwens de om
vangrijke overschotten van het Rijk in de betrokken periode ook wel 
wijzen, al zijn de lagere publiekrechtelijke lichamen natuurlijk ook in 
deze post begrepen. Het zou in dit verband wel interessant zijn, over 
meer gedetailleerde gegevens de beschikking te hebben. 

Dit laatste brengt ons tevens tot een derde gebruiksmogelijkheid. van 
de Nationale balansen, waarop trouwens de hier besproken publicaties 
van het C.B.S. ook zelf de aandacht vestigen. Indien de posten van de 
Nationale Balans meer gespecificeerd zouden zijn en een grotere mate 
van exactheid zouden hebben, zou men uit de onderlinge verhouding der 
samenstellende delen interessante conclusies kunnen trekken. Men zou 
bij een verdere detaillering van het kapitaalgoederenbezit kunnen vast
stellen, welk aandeel hiervan zich in de publieke en in de private sector 
van het economische leven bevindt, deze laatste zo mogelijk naar be
drijfstakken gesplitst, en welke verschuivingen hierbij in de loop der jaren 

6) In totaal is in deze jaren blijkens de jaarverslagen van de Nederlandsche Bank 
in de vorm van schenkingen en leningen een bedrag van f 3,25 niilliard aan Ame
tikaanse hulp ontvangen. 
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optreden. Bij een verdere detaillering van de post partièulier vermogen, 
om een andere belangrijke component te noemen, zou men b.v. kunnen 
vaststellen, welk gedeelte hiervan werkelijk in handen van particuliere 
personen is, en welk aandeel zich bevindt bij stichtingen en naamloze 
vennootschappen bijvoorbeeld, voorzover het niet aan particulieren valt 
toe te rekenen. Zo zou men bij vrijwel alle posten een nadere detaillering 
wensen. 

De gebruiksmogelijkheid van de Nationale Balans zou door een grotere 
detaillering ten zeerste worden vergroot. Met name zou men dan de in
vloed van bepaalde overheidsmaatregelen, bijv. de belastingpolitiek, of 
de subsidie- en de prijspolitiek, op de verdeling van het volksvermogen 
over de verschillende categorieën, kwantitatief kunnen benaderen. De 
beoordeling van de economische politiek der overheid zou dan op een 
meer solide basis dan tot dusverre komen te rusten. 

Samenvattend kan worden opgemerkt, dat met de publicaties van de 
Nationale Balansen een goed werk wordt verrricht, omdat hierdoor het 
inzicht in de kwantitatieve verhoudingen binnen de volkshuishouding 
wordt vergroot, en een vergelijking met de ontwikkeling van het volks
vermogen in andere landen in beginsel mogelijk wordt gemaakt. Het 
schijnt de moeite waard voor de bewerkers van deze statistiek, naar een 
verdere uitbouw te streven, om daardoor ons inzicht in allerlei belang
rijke ontwikkelingen binnen de volkshuishouding, die wellicht voor haar 
structuur van grote betekenis zijn, te verbreden en te verdiepen. 

* 

DE ROTTERDAMSE SCHOOLKWESTIE 
(1866 -1868) 

DOOR 

PROF. DR A. GOSLINGA 

V (slot) 

Maar was er dan voor de in den Raad overheersende mening, dat armen
zorg en onderwijs hand in hand moesten gaan, niet veel te zeggen? 
Zeker, er kon effectiever toezicht op het schoolgaan geoefend worden, wan
neer het Burgerlijk Armbestuur slechts met openbare armenscholen te 
doen had; ook sprak er uit een te waarderen zorg voor de gemeentekas. 
Het gevaar was inderdaad niet geheel denkbeeldig, dat diaconieën en ker
kelijke armbesturen zó weinig hun plicht zouden verstaan, dat zij door 
hen bedeelde ouders gaarne aan het Burgerlijk Armbestuur en hun kin
deren mitsdien aan het openbaar onderwijs overlieten. Een oud-lid van 
den kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente te Rotterdam, J. A. C. V oor
hoeve, schreef dezen naar aanleiding van een van zijnentwege ontvangen 
circulaire een brief, waarin hij mededeelde, dat een ouderling hem kort 
te voren, "op den uitgedrukten wensch, dat de collecte voor de diaconie
scholen ruim mogt zijn", geantwoord had: "indien niet, dan moet men 
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maar eenige honderde kinderen naar de stadsscholen verwijzen" '711), 
Men hoede er zich echter voor uit dit ene geval te veel te concluderen. 

Wel heeft men, in het voorjaar van 1869, te Amsterdam van moderne zijde 
gepoogd de zes aldaar bestaande Hervormde diaconiescholen opgeheven 
te krijgen, maar dat is niet gelukt 76). Ook te Rotterdam zou zulk pogen 
niet met succes bekroond zijn. Dit blijkt wel uit hetgeen hierover te doen is 
geweest in den kring van de diaconie der Hervormde kerk. Het raadslid 
H. W. A. van Oordt was tevens lid van het college van regenten der 
diaconiescholen 77). Reeds op 26 September 1867 had hij in een vergadering 
van dit college gewezen op het voorstel-De Bruyn: hij achtte het gewenst; 
dat men hierover van gedachten wisselde, en, wat ook de strekking van 
dit van r.k. zijde uitgegane voorstel mocht zijn, zijn houding daartegen
over bepaalde. In de bespreking bleek, dat er nog kinderen waren, die, 
toen hun ouders bij de diaconie in bedeling kwamen, op de scholen van 
het Burgerlijk Armbestuur gingen en daar gebleven waren. "Wenschelijk 
ware" - zo luidt de conclusie - "dat de mogelijkheid bestaat om alle 
kinderen in onze gemeente gedoopt op onze diaconiescholen op te nemen, 
maar zeker is het, dat de eerstgenoemden daar op moesten gevonden wor
den. Aan uitbreiding der scholen is echter bij ons wel niet te denken". 
Later 78) werd aan de Algemene Vergadering van Diakenen verzocht 
bovenvermelde kinderen, ten getale van + 20, op de diaconiescholen te 
doen overgaan, waarna dit college aan de "kwartierdiakenen" verzocht 
een opgave van deze kinderen te verstrekken 79). Hun getal is niet hoog te 
achten, gelet op het feit, dat er in 1868 vijf grote diaconiescholen .en drie 
bewaarscholen waren, met tezamen 1859 kinderen 80). Uit het boven
staande volgt, dat een man als Van Oordt - het zij tot zijn eer gezegd -
er allerminst op uit was de kinderen der bedeelden naar de openbare 
armenscholen te verwijzen 81); men krijgt den indruk, dat dit evenmin met 
zijn mederegenten en met de diakenen het geval was 82). 

Van de kleinere christelijke gezindten wordt in de Handelingen van de 
Raad, die de hoofdbron van deze studie uitmaken, alleen, en dat terloops 83), 

melding gemaakt van die der afgescheidenen, maar dezen kan men ge-

75) Mr Groen van Prinsterer, Studiën en Schetsen ter Schoolwetherziening, 's-Gra-
venhage, 1863, blzz. 84-85. , 

7<6) Vgl. G. H. de Marez Oyens aan Groen, 17 April 1869, en J. P. van der Land 
aan Groen, 25 April 1869 (Groenarchief). Het is bekend, dat onder den invloed der 
modernen de Hervormde Kerkeraad in Den Bosch enige jaren later de diaconieschool 
aldaar - tot grote ergernis van Lohman - opgeheven heeft. 

77) De officiële naam was "Commissie voor het onderwijs der Nederlandsch
Hervormde Kerk te Rotterdam"; de notulen zijn te vinden op het Gemeente-archief 
aldaar (deel 1858-1869, no. 464). Het blijkt uit de notulen van den Algemenen Kerke
raad, dat hij op 22 Juli 1854 tot lid van deze Commissie benoemd werd (G. A.). 

78) 20 April 1868. . 
79) Vgl. Notulen van de Diaconie, 29 April en 27 Mei 1868 (ibidem, nr 531), We 

houden ons liever aan dit officiële cijfer dan aan dat van Van Ottetloo, vgl. blz. 21. 
80) Vgl. Catalogus van,. het Archief der Nederl. Hervormde Kerk te Rotterdam door 

Dr A. Kersbergen, I1, blz. 49. . 
81) Het komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat hij behoorde tot de Groninger 

richting, waarvan een ander lid van dit Rotterdamse ge·slacht, Johan Frederik, vgl. 
N. N. Biogr. W. H, k. 1023, een der grondleggers was. . 

82) We moeten hierbij opmerken, dat we hi!!rover in het jaar 1868 niets meer ge
vonden hebben; er was voor ons geen reden Om ons onderzoek verder uit te strekken. 

83) V gl. hiervoor blzz.l 0 en 11. . 
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vóeglijk buiten beschouwing laten 84). Zij waren te zeer van de noodzake..; 
lijkheid van christelijk onderwijs overtuigd om er niet voor te zorgen, 
dat de kinderen hunner bedeelden een van hun twee scholen 1'l5) bezochten. 

Er is wel reden voor te spreken van wie door Mirandolle in één adem 
met hen genoemd werden, de rooms-katholieken. Al noemt men ze niet 
uitdrukkelijk, toch wordt kennelijk vooral op hen gedoeld, wanneer men 
de vrees uitspreekt, dat op bijzondere scholen te veel tijd aan het onderwijs 
in den godsdienst besteed wordt; het is m.n. onmiskenbaar, als men spreekt 
van onderwijs in den eredienst 86). Dat zij bij de kwestie van art. 31 nauw 
betrokken waren, blijkt bovendien uit de beide adressen hunnerzijds, de 
enige ten gunste van het voorstel-De Bruyn. De feiten spreken eenzelfde 
taal: van de -+- 130 kinderen van bedeelden, die in 1866 en '67 op de 
scholen van het Burgerlijk Armbestuur gingen 87), moeten -+- 100 rooms
katholiek zijn geweest. Het aantal is hoog, vergeleken bij dat we bij de 
hervormden hebben aangetroffen, die toch zoveel meer zielen telden. Toch 

. mene men niet, dat zij zich in het geheel niet aan het onderwijs hunner 
armen lieten gelegen liggen: er bestond sinds 1803 een r.k. diaconieschool, 
in dezen tijd gevestigd aan de Delfsche vaart, waarvan de Heer Naathuys 
tal van jaren het hoofd geweest is en die 600 kinderen kon bevatten 88). 
Uit zulk een mededeling valt op te maken, dat Bronsveld's voorstelling 
van de houding der rooms-katholieke kerk met betrekking tot het onder
wijs van de kinderen harer armen minstens overdreven is. Zelfs is wel 
eens door een parochiaal armbestuur aan den minister van Binnenlandse 
Zaken de vraag gesteld, of het, zo het zelf geen scholen kon bekostigen, 
zich tot de bevoegde macht mocht wenden ter verkrijging van gratiS 
onderwijs voor kinderen van ouders, die het bedeelde 89). 

Ongetwijfeld was er niet alleen bij Bronsveld, maar ook bij de Rotter"' 
damse liberalen animositeit tegen de rooms-katholieken in het spel, die, 
naar we gezien hebben, zich toen al meer van de liberalen verwijderden. 
Of men hierbij in rekening mag brengen, dat Hoynck van Papendrecht, 
die zich wel bijzonder kras uitliet, uit een oorspronkelijk rooms geslacht 
afkomstig was, laten we daar, maar wanneer een man als Ego, die zich 
zo sterk ten gunste van het behoud van art. 31, heeft uitgesproken en uit
drukkelijk zegt, dat "eenige drijvers" van het voorstel-De Bruyn tegen 
diens bedoeling in "eene roomse zaak" hadden gemaakt, er over klaagt, 
dat te Rotterdam rooms-katholieken "zelfs bij honorofieke betrekkingen" 
werden gepasseerd, dan zegt dat toch wel iets 00). 

Uit het bovenstaande make men echter niet de gevolgtrekking, dat wie 

84) Op ons verzoek om het notulenboek der Chr. AfRescheiden Remeente te Rotter
dam te mogen raadpIeRen, antwoordde Ds ]. A. Tazelaar, dat dit in het Reheel niets 
bevatte, dat op deze stof betrekking had. 

86) Vgl. Van Strijd en Zegen, blzz. 121-122. 
86) Zondagsblad 7 Sept. 1867. 
87) Vgl. noot 24. 
88) Vgl. Korte Geschiedenis van een Honderdjarige door Ino (G. A.). 
89) Vgl. Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in 

Nederland, VIII, blzz. 282/283, Rotterdam, 1862. 
(0) V gl. diens brochure, blzz. 17 en 22-23, noot; hij voegt daaraan toe: "De ge

grondheid van dat verwijt verklaart de natuurlijke geboorte - ofschoon zij die niet 
wettiRt c-. val). de Katholieke kiesvereeniging "de Grondwet". Daardoor zal eene be
staande klove al wijder en wijder worden. Waarlijk de bloei dezer gemeente vordert 
wat meer zorg voor het bloempje, dat verdraagzaamheid heet". 
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voor het behoud van art. 31 ijverden, zich uitsluitend tegen de rooms
katholieken richtten. Ten bewijze van het tegendeel behoeven we er slechts 
op te wijzen, dat het voorstel-De Bruyn gedaan is naar aanleiding van 
het adres der Hulpvereniging van C.N.S.O., waarin bepaalde gevallen ge
noemd werden, die zich bij protestantse armen moeten hebben voorgedaan. 
Dan is er bij de tegenstanders herhaaldelijk sprake van "dogmatiek gods
diènstonderwijs", dat op bijzondere armenscholen zou gegeven worden. 
Op zichzelf genomen, zou dit ook kunnen betekenen onderwijs in de rooms
katholieke geloofsleer, maar het is merkwaardig, dat Van Otterloo bij het 
gebruik van dezen term dadelijk vuur vat en de vraag doet: "Mogen we 
bepaalde aanwijzing verzoeken van de christelijke school, die "dogmatiek 
godsdienstonderwijs" onder hare werkzaamheden opneemt?" 91). Ook is 
het niet waarschijnlijk te achten, dat iemand als Mr Van Buren zich zo 
voor het schrappen van art. 31 zou hebben uitgesproken, als hij gemeend 
had, dat dit louter den rooms-katholieken ten goede zou komen. 

Neen, we hebben hier te doen met een antipathie, die zich keert tegen 
alle positief christendom. Met gretigheid bediende de meerderheid van 
den Raad zich van het materiaal, dat door de pers en m.n. in de drie 
adviezen geboden werd. Het Burgerlijk Armbestuur wilde van enige sa
menwerking met het bijzonder onderwijs niet weten, waardoor z.i. heel 
zijn zo goed werkend stelsel ontwricht zou worden, de Plaatselijke School
commissie verklaarde zich uitdrukkelijk onbevoegd over het bijzonder on
derwijs een oordeel te vellen, terwijl de twee schoolopzieners allerlei, soms 
zeer gezochte, bezwaren aanvoerden. Het is waar, dat we buiten staat 
zijn al hun uitspraken te controleren; zo weten we niet, wat we te denken 
hebben van de alinea, waarin na de reeds vroeger aangehaalde woorden: 
"Er zijn in onze stad zeer vele goede bijzondere scholen" gezegd wordt: 
;,en waimeer tijdens het maken van de verordeningen op het burgerlijk 
armbestuur alleen zulke bijzondere scholen bestaan hadden, zou welligt 
art. 31 anders geredigeerd zijn geworden" 11.2). Het is intussen wel duidelijk, 
dat deze heren de kwestie, of het onderwijs aan een bijzondere school 
als "voldoende" mocht worden aangemerkt, uitsluitend bezagen uit het 
oogpunt van de wettelijke voorschriften. Werden aan een school de vakken 
van art. 1, onder a-i onderwezen, n.m. lezen, schrijven en rekenen, en 
was er dan een behoorlijk aantal bekwame onderwijzers, dan was de 
school voldoende te noemen. Alsof er ook niet op de zedelijke vorming 
gelet moest worden, waar toch opleiding tot alle christelijke en maatschap
pelijke deugden voorgeschreven was, en of toewijding niet veel kon goed
maken wat er aan personeel en aan materiële uitrusting ontbreken mocht! 

Het is ons ook wel bekend, dat er aan de christelijke volksscholen van 
dien tijd veel ontbrak. Met zeer beperkte middelen moest men toch tot 
draaglijke resultaten zien te komen. Geen wonder, dat zij niet steeds het
zelfde presteerden als de openbare, die de gemeentekas achter zich hadden 
en waar slechts een gering en niet zelden heel geen schoolgeld geheven 
werd. Toch mene men niet, dat het op de laatstgenoemde altijd zo best 
gesteld was; in de grote steden waren ze behoorlijk goed, maar blijkens 

91) Maandschrift enz., VII, blz. 219, noot. 
92) Vgl. Van Gestel, op.cit., blzz. 139-140. 
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klachten uit de kringen van het openbaar onderwijs zelf lieten zij op het 
platteland niet zelden nog vrij wat te wensen over 93). 

Hoe dit zij, het was er verre vandaan, dat men enige tegemoetkoming 
wilde betonen. En waarom niet? Omdat een compromis onmogelijk ge
weest zou zijn? Neen, o.i. was dit met enigen goeden wil wel te bereiken 
geweest. Maar men spon de bezwaren daartegen zó breed uit, dat er 
zelfs van "avocasserie" gesproken is 94). Zij vormden een rookgordijn; 
waarachter voor velen tweeërlei verborgen bleef. 

Om te beginnen, dat de verplichting, aan bedeelde ouders opgelegd, 
juridisch niet sterk stond. Men late zich in dezen door allerlei krasse uit
latingen als van Ego, die haar "buiten bedenking" achtte, en van het 
Zondagsblad niet van de wijs brengen. Niet ten onrechte had Pols in den 
Raad de vraag gesteld, krachtens welke bevoegdheid zij eigenlijk voorge
schreven was. Haar voorstanders beriepen zich wel telkens op art. 24 der 
Armenwet, dat de bevoegdheid gaf aan het verlenen van onderstand voor
waarden te verbinden, "niet strijdig met de openbare orde of goede zeden", 
maar nu eens afgezien daarvan of het wel met goede zeden overeen te bren
gen is iemand op straffe van broodgebrek te dwingen tot iets, dat hij anders 
niet doen zou, art. 31 is, zoals in Ego's brochure is te vinden 915), reeds 
vastgesteld in de avondzitting van 10 December 1853, terwijl de Armenwet 
eerst van 28 Juni 1854 dateert. Weliswaar schreef, naar we vroeger ge
zien hebben, art. 31 niet het bezoeken van openbare armenscholen voor, 
maar uit de Handelingen van die avondzitting blijkt zonder enigen twijfel, 
dat dat in de bedoeling lag, reden waarom m.n. Van der Kun er zich tegen 
verklaarde. Het werd echter met 15 tegen 8 stemmen aangenomen en ver.,. 
volgens werd de verplichting tot het bezoeken van openbare armenscholen 
in het Reglement van de in diezelfde vergadering ingestelde Subcommissie 
vastgelegd 96). Gelijk we gezien hebben, is zij eerst in 1860 in de ver
ordening op het Burgerlijk Armbestuur opgenomen, stellig tegen den geest 
in van de drie jaar tevoren uitgevaardigde wet op het L.O. Het is immers 
onmiskenbaar, dát deze aan de leerplichtsgedachte hoegenaamd geen' steun 
bood; bij de behandeling toch verklaarde zich niet alleen de Regering uit.,. 
drukkelijk daartegen, maar bleek daarvoor ook in de Kamer weinig sym
pathie te bestaan, veeleer wantrouwen en· tegenzin 97). Ook het raadslid 
Van Stolk, die meende, dat art. 31 geheel met den geest der Armenwet 
overeenstemde, voegde daaraan toe: misschien niet met den geest der 
Schoolwet; z.i. deed dat er echter niet toe en had de Raad zich te richten 
naar den geest der Armenwet, die op de Gro.ndwet berustte. Doch slaat 
men art. 195 over het Armbestuur op, dan blijkt, dat dit, afgezien van een 
bepaling over een jaarlijks aan de Staten-Generaal te geven verslag, alles 
aan de te maken wet overliet 98) en geen woord over het onderwijs bevatte. 
Wat art. 194 over het onderwijs betreft, dat met art. 195 één hoofdstuk 

93) Vgl. D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste jaren na de wet Van 1857 
(1857-1866), Kampen, 1937, blzz. 55~O. 

94) Zo door Van Otterloo, Maandschrift enz., VII, blz. 329. 
95) VgI. blz. 6. 
96) VgI. hiervoor blz. 22. 
97) Vgl. Sterringa, op. cit., blzz. 15-17. , 
98) "Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regering, en wordt 

door de wet geregeld." 
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uitmaakte, De Bruyn ging wellicht te ver, toen hij als zijn mening uitsprak, 
dat de vrijheid tot het geven die tot het ontvangen van onderwijs impli
ceerde, maar het is toch opmerkelijk, dat de inspecteurs art. 31 behalve 
met de Schoolwet ook met de Grondwet in strijd achtten en Prof. Buys 
eveneens; deze sprak zelfs van "geweld aandoen" 99). 

Er was, zeiden we straks, tweeërlei, dat voor velen verborgen bleef: 
behalve de zwakheid van de juridische argumentatie het ware motief, waar
om men bezwaar op bezwaar stapelde tegen het voor-voldoende-verklaren 
van het onderwijs aan een bijzondere school. Men vreesde, dat daardoor 
het openbare zijn voorrang verliezen zou 1(0). En dat mocht in geen geval. 
In De Gids van Mei 1868 101

) stond te lezen, dat hier te lande bestond "een 
Publiek Onderwijs, waarnaast elk ander onderwijs slechts geduld 
wordt". Aan dat publiek onderwijs hield men vóór en boven alles vast, 
de openbare school werd beschouwd als het palladium der volkseenheid. 
Zo er nog wat aan ontbrak - aldus Ego meer dan ééns 1(2) -, dan was 
het, omdat er nog niet gen·oeg geleerd werd. Terwijl er wel openbare 
onderwijzers waren, die het program van art. 1 der wet te omvangrijk 
achtten 1(0), vonden anderen, dat het nog diende te worden uitgebreid. 
De onkunde was immers de voornaamste, veelal zeide men zelfs de oorzaak 
van de armoede, en het heette dan nog, dat niemand dat betwistte! 

Het intellectualisme vierde hoogtij. Men kende zich zelf het rechte in
zicht toe en stelde zich ver boven allen, die anders dachten. Welk een 
hooghartigheid sprak er uit de vraag van het Burgerlijk Armbestuur in 
zijn advies aan den Raad: "Is het redelijkerwijze te onderstellen, dat de 
klasse der bedeelden berekend zijn zal een juiste keus uit de verschillende 
scholen te doen?" Het Zondagsblad maakte het nog veel erger: het deed, 
alsof het de Staat was, en las dan in den toon van ik-gij den kerkbesturen de 
les 104). Heus, De Vletter had niet zo'n ongelijk, toen hij beweerde, dat 
voor de liberale machthebbers van die dagen de natie betekende het in
vloedrijke deel der natie. Daaronder hadden niet alleen horizontale groepen, 
of m.a.w. de lagere standen, te lijden, maar ook verticale, de rooms-katho
lieken zowel als de rechtzinnige protestanten. Kort na de definitieve be~ 
slissing in zake de Rotterdamse schoolkwestie schreef het Zondagsblad: 
"Met de hand op het hart, met een eerlijk gemoed, leggen wij de plechtige 
verklaring af, dat niemand op godsdienstig gebied verdraagzamer kan zijn 
dan wij" 105), maar, al trekken wede oprechtheid van den 3chrijver geens, 
zins' in twijfel, de daad bleef bij het woord ten achter. 

99) Vgl. hiervoor blzz. 102 en 63. 
100) Vgl. Van OtterIoo, Maandschrift enz., VII, blzz. 331-333. 
1(1) Deel II, p. 223; in een artikel van Dr J. A. Lamping, die in 1869 hoofdredac-

teur zou worden van de N.R.Ct. 
1(2) Vgl. brochure blzz. 15 en 18. 
1(0) Vgl. Maandschrift enz. VII, blzz. 220-221, noot. 
1(4) Vgl. hiervoor blzz. 58-59 
105) Vgl. het art. Het Rotterdamsche Liberalisme, 25 Juli 1868. 
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BIJLAGE A 

Gemeenteraad 1866 . 
. Bijlage No 753. 
Vergadering 26 October 1866. 

Aan den Edel Achtbaren Raad 
der Gemeente Rotterdam. 

De Hulpvereeniging voor Christelijk-Nationaal Onderwijs alhier 
neemt in alle bescheidenheid de vrijheid zich te wenden tot den Raad 
dezer Gemeente, om zijne aandacht te vestigen op Art. 31 van de veror
dening op het Burgerlijk Armbestuur, aldus luidende: "Als hoofdbeginsel 
wordt gesteld, dat het schoolgaan van kinderen uit huisgezinnen, die 
eenigen onderstand genieten op de Armenscholen en Bewaarscholen voor 
Armen, verpligtend is, en dat in het algemeen het ontvangen van onderwijs 
voor behoeftigen, zooveel mogelijk wordt opengesteld". 

Op het standpunt der stedelijke regeering is, in het algemeen genomen 
die bepaling volkomen juist en heilzaam. Er kunnen echter gevallen voor
komen waarin de strenge handhaving der gemelde bepaling niet wensche
lijk en niet noodig schijnt. 

Er worden ouders gevonden, die, al zijn zij behoorende tot de onvet
mogenden en hulpbehoevenden, zich in hun geweten gebonden achten 
voor hunne kinderen een ander onderwijs te zoeken, dan dat, hetwelk 
op de openbare school kan gegeven worden. De zoodanigen vinden zich 
door de bestaande verordening in hooge mate bezwaard. 

Ook die ouders, welke slechts eenige weken in het jaar stedelijken 
onderstand genieten en wier kinderen op Diakonale of andere scholen 
kosteloos onderwezen worden, zijn door de vigerende bepaling genood
zaakt hunne kinderen van die scholen af te nemen en hen op de Stads
school te plaatsen. Houdt nu na eenige weken de onderstand op en daar
mede ook de verpligting der ouders, dan is dikwerf de gelegenheid om 
de kinderen weder op de vroeger bezochte school te plaatsen, gesloten, 
waardoor de kinderen niet zelden van het noodige onderwijs verstoken 
blijven. 

De Hulpvereeniging meent, dat aan deze bezwaren zoude kunnen worden 
tegemoet gekomen, indien de Raad kon goedvinden, de bepaling in dien 
zin te wijzigen, dat de bedeeling niet wordt ingetrokken indien de ouders 
kunnen doen blijken, dat hunne kinderen elders, kosteloos en voldoend 
onderwijs ontvangen. 

Het Bestuur der Rotterdamsche Hulpvereeniging voor 
Christelijk-N ationaal onderwijs 

namens hetzelve 
G. Besselaar, President. 
W. L. M. van Helten, Secretaris. 
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BIJLAGE B 

Rotterdam, den 10. Julij 1867. 

Aan H eeren Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 

Wij hadden de eer bij apostille van 29 October 1866, ten fine van 
berigt en raad, door U in onze handen gesteld te zien een adres van het 
Bestuur der Rotterdamsche Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal 
onderwijs, waarbij de wensch wordt te kennen gegeven tot wijziging van 
Art. 31 der Verordening op het Burgerlijk Armbestuur, luidende; "Als 
hoofdbeginsel wordt gesteld, dat het schoolgaan van kinderen uit huisge
zinnen, die eenigen onderstand genieten, op de armenscholen en bewaar
scholen voor armen verpligtend is, en dat in het algemeen het ontvangen 
van onderwijs voor behoeftigen, zooveelmogelijk wordt opengesteld". 

De adressanten geven in bedenking deze bepaling in dien zin te wijzigen 
"dat de bedeeling niet wordt ingetrokken, indien de ouders kunnen doen 
blijken, dat hunne kinderen elders [dan op de openbare armenscholen] 
kosteloos en voldoend onderwijs ontvangen". 

De omstandigheid, dat onze Commissie, en bepaaldelijk onze subcom
missie belast met het Bestuur over de Armenscholen destijds onvoltallig 
was, deed ons, in verband met het belang der zaak, .door de adressanten 
ter sprake gebragt, de vrijheid nemen, het uitbrengen van ons advies 
eenigen tijd uittestellen. 

Wij hebben de eer thans U het resultaat medetedeelen, waartoe, na 
gezette overweging, de overgroote meerderheid Uwer Commissie kwam, 
en de motieven, die haar daartoe leidden. 

Door niemand wordt betwist, dat het Gemeentebestuur geroepen is 
toetezien, dat de kinderen van hen, tot wier onderstand uit de Gemeente
kas wordt bijgedragen getrouw ter school komen en voldoend onderwijs 
genieten. Tegen verpligt schoolgaan in het algemeen mogen vele bezwaren 
bestaan, -schoolpligtigheid, als voorwaarde aan bedeeling verbonden, ont
moette nooit eenige bedenking, en wordt ook door de adressanten niet 
gewraakt. Indien het derhalve blijkt, dat het Gemeentebestuur geen be
hoorlijk toezigt kan houden, zonder het bezoeken bepaaldelijk der open
bMe Armenscholen voor de kinderen der bedeelden verpligtend te stel
len, dan is reeds daardoor de bepaling van Art. 31 der Verordening 
volkomen geregtvaardigd. Uwe commissie nu meent, dat noch behoor
lijke Controle op het schoolverzuim -, noch toezigt met betrekking 
tot het voldoende van het onderwijs mogelijk is, zonder handhaving van 
dit voorschrift. Men moet van nabij de bemoeijingen der onderwijzers 
van de openbare Armenscholen hebben gadegeslagen, om te weten hoe
veel zorg en beleid het kost, om kinderen uit de klasse der bedeelden, 
getrouw ter school te doen komen. 

Toen wij vroeger eene verhoging van de jaarwedden der onderwijzers 
U voorstelden, noemden wij de moeite, die dit gedeelte hunner taak 
veroorzaakt, als motief. Elk onderwijzer legt maandelijks een staat over 
van de schoolverzuimen. De Armenbezoekers doen dan onmiddellijk 
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onderzoek naar de oorzaken daarvan. Dikwijls ook onderhouden de 
onderwijzers zelve de ouders over het schoolverzuim der kinderen, of 
laten zij de leerlingen van huis in de school roepen. Blijken alle pogingen 
vruchteloos dan wordt den nalatige de toegang tot de school ontzegd en 
de bedeeling der ouders ingehouden. 

Zoo wordt, door het aanwenden nu van zachte, dan van harde midde
len het getrouw schoolbezoek bevorderd, en het resultaat is, dat over 
het algemeen weinige leerlingen in de scholen gemist worden. 

De betrekking die tusschen de onderwijzers der Armenscholen en het 
Armbestuur bestaat is een waarborg, dat tegen schoolverzuim behoorlijk 
gewaakt wordt. En het doet ons genoegen bij deze gelegenheid te kunnen 
verklaren, dat de onderwijzers met de grootste getrouwheid ook van 
dezen pligt zich kwijten. Maar indien de kinderen der bedeelden over 
de verschillende scholen in de gemeente verspreid worden, - indien 
zij scholen mogen bezoeken, die niet staan onder een Bestuur, van Ge
meentènwege aangesteld, - wij vragen welke waarborg er dan voor 
het -gemeentebestuur overblijft, dat een .nauwlettend toezigt zal gehou
den worden. 

En niet minder duidelijk blijkt de noodzakelijkheid van de bepaling 
van Art. 31, wanneer men daarenboven in aanmerking neemt, dat het 
Gemeentebestuur zich ook moet kunnen vergewissen, dat het onderwijs, 
hetwelk de kinderen ontvangen, voldoende is. Ook de bijzondere scholen 
zijn wel is waar aan een zeker staatstoezigt onderworpen, maar uit den 
aard der zaak is dit binnen enge grenzen beperkt. Het waakt tegen 
ergerlijke misbruiken, maar een waarborg, dat het bijzonder onderwijs 
goed is, geeft het niet en kan het niet geven. 

Is het nu redelijker wijze te onderstellen, dat de klasse der bedeelden 
berekend zijn zal, een juiste keus uit de verschillende scholen te doen? 

Bovendien lopen de meeningen over hetgeen voldoend onderwijs te 
achten is, ver uiteen. Er kunnen bijzondere scholen zijn, waar een groot 
gedeelte van den tijd aan het geven van Godsdienstig onderwijs wordt 
besteed. Het Gemeentebestuur evenwel kan slechts dat onderwijs 
voldoende rekenen, waarbij de meeste schooluren gebruikt worden tot 
het aanleeren van die elementaire kundigheden, die in staat stellen eene 
betrekking in de maatschappij te vervullen. En de adressanten verklaren, 
dan ook teregt, "dat op het standpunt der stedelijke regering, in het 
algemeen de bepaling volkomen juist en heilzaam is". 

Indien nu al van wege het Gemeentebestuur, op al de scholen, waar
hèen de bedeelden hunne kinderen mogten willen zenden, een toezigt 
zou kunnen gehouden worden, nauwkeurig genoeg, om te kunnen be
oordeelen, of ze werkelijk voldoende waren, - wat zou het baten? 
Welke middelen zouden het gemeentebestilUr ten dienste staan, om ver
-betering aan te brengen, waar het .noodig schijnen mogt. Het ligt toch 
voor de hand, dat de onderwijzers of de Commissiën, die over de bij
zondere scholen gesteld zijn, zich niet aan een opperbestuur van wege 
de Gemeente onderwerpen kunnen. Om deze redenen zou naar onze 
overtuiging door dé afschaffing van Art. 31 der verordening, de school
pligtigheid der kinderen van verpleegden eene ijdele vertoning worden, 0_ door het losmaken van dien eenen band zouden feitelijk alle banden 
verbroken worden. 
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De adressanten wijzen op de ouders, "die al zijn zij behoorende tot 
de onvermogenden en hulpbehoevenden, zich in hun geweten gebon
den achten voor hunne kinderen een ander onderwijs te zoeken dan dat, 
hetwelk op de openbare school kan gegeven worden", en "die zich door de 
bestaande verordening in hooge mate bezwaard vinden". U we Commissie 
behoeft niet te verklaren, dat ook zij erkent, dat gemoedsbezwaren zooveel 
mogelijk door de Regering moeten geërbiedigd worden. Maar het ware 
naar hare overtuiging een misplaatste liberaliteit, - en men zou, om jegens 
sommigen regtvaardig te zijn, tegenover anderen onbillijk worden, -
wanneer men ter wille van gemoedsbezwaren maatregelen achterwege liet, 
die dringend in het algemeen belang gevorderd worden. Dat werkelijk 
het algemeen belang benadeeld wordt, wanneer op het onderwijs der kin
deren van verpleegden niet nauwlettend wordt toegezien, zal niemand 
ontkennen. 

Dat het Gemeentebestuur die taak niet behoorlijk kan vervullen, als 
deze kinderen niet op de openbare armenscholen onderwijs ontvangen, 
werd hierboven betoogd. Maar de vraag, in hoever gemoedsbezwaren door 
de Regering moeten geëerbiedigd worden, behoeft hier niet eenmaal 
ter sprake te komen. 

Men mag toch veilig onderstellen, dat ouders die bezwaren van Gods
dienstigen aard, tegen de openbare Scholen koesteren, tot een der kerk
genootschappen zullen behooren. En het is immers de eigenaardige taak 
der Kerkgenootschappen, hunne geloofsgenooten, waar het noodzakelijk is, 
te ondersteunen. 

De ouders waarvan het adres spreekt, zullen alzoo schier nimmer bij 
het Burgerlijk Armbestuur verpleging behoeven te vragen, en aan de ver
pligting om hunne kinderen naar de openbare scholen te zenden niet 
onderworpen zijn, zoo slechts de Kerkgenootschappen hunne roeping 
tegenover de armen vervullen. 

Het behoud van het artikel moet in het belang der Kerkelijke gemeenten 
gewenscht worden, want het behoedt de Kerkgenootschappen hun taak, 
tegenover behoeftige geloofsgenooten te vergeten. Het zou eerst dan be
lemmerend werken, indien de liefdadigheid der gemeenten begon te ver
flaauwen. 

Tot hiertoe heeft dan ook geen enkele kerkelijke gemeente, noch eenige 
bijzondere instelling van Weldadigheid bezwaren tegen de bepaling ge
opperd. En de "Godsdienstige Israëlitische Schoolcommissie" rigtte zich 
zelfs in 1858 tot den Gemeenteraad met het verzoek "dat de openbare 
scholen dezer gemeente, zoo spoedig mogelijk voor de Israëlitische jeugd 
mogten worden opengesteld". 

Wij voegen hierbij, dat de verschillende Kerkgenootschappen in deze 
gemeente bij toeneming zich beijveren, om hunne armen te ondersteunen. 

Wij hebben ten slotte nog op eene kleine onjuistheid van het adres te 
wijzen. Het zegt, dat, aangezien ook de kinderen van hen, die winter
bedeeling ontvangen, op de openbare scholen worden opgenomen, en de 
gelegenheid, om hen, na het ophouden der bedeeling, weder op de vroeger 
bezochte scholen te doen opnemen, dikwijls gesloten is, velen van het 
tioodige onderwijs verstoken blijven. Daar ook na het ophouden der win
terbedeelingen van de ouders, de armenscholen steeds voor de kinderen 
geopend blijven, kunnen dergelijke gevallen niet voorkomen. 
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Het is op deze gronden, dat wij de afschaffing van het meergenoemde 
artikel zouden betreuren, als in strijd met de wezenlijke bela.ngen der 
bedeelden, en in strijd met den geest der Armenwet, die de ondersteuning 
der Armen zooveel mogelijk aan de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid 
wil overlaten. 

Met terugzending van bovengenoemd stuk heeft Uwe Commissie der
halve de eer te adviseren tot eene afwijzende beschikking op het adres. 

De Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur, 

BIJLAGE C 

H. J. Burger, Voorzitter. 
B. Mees, Secretaris. 

In No 28 geeft het Zondagsblad een niet onaardige definitie van een 
"vuilnisbak"; het zegt: "In sommige steden, waarin groote, invloedrijke 
organen bloeijen, ziet men soms kleinere bladen in het leven roepen, uit
sluitend met het doel om van den afval van het groote blad te leven. De 
redacteur van zulk een blaadje speculeert karakterloos op den wrok, dien 
sommige individuen tegen het groote dagblad koesteren. Hij neemt gretig 
al datgene op wat het groote weigert te plaatsen, en voegt er hatelijkheden 
van eigen fabrikaat aan toe. Zulk een blaadje noemt men in de wereld 
der dagbladschrijvers een vuilnisbak". Nu zal men wel willen aannemen, 
als ik zeg dat ik deze regelen tweemaal las, want ik kon mijne oogen 
niet gelooven op het zien van een definitie van een "vuilnisbak", door een 
liberaal blad gegeven; en dat ik, altijd voortmijmerende, uitriep: het 
Zondagsblad heeft zich een Ieelijk compliment gemaakt, het noemt zich 
zelven een "vuilnisbak", namelijk van de N.R.C. En daar die "vuilnis
bak" mij niet uit het hoofd wilde, kwam ik tot het gevoelen dat ook de 
N.R.C. een "vuilnisbak" is en wel van het Zondagsblad, zoodat dus beide 
bladen elkanders "vuilnisbakken" zijn, en het liberale Rotterdam zoo ge
lukkigis va.n dagelijks in één en zelfs des Zondags in twee "vuilnisbakken" 
te kunnen wroeten. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Wanneer dit overzicht verschijnt, hebben wij gevierd het jubileum 
van onze bevrijding en hebben wij opnieuw gestaan bij de graven van 
wie in de strijd om de vrijheid van ons werden weggenomen. Het beeld 
is in deze tien jaar wel zeer veranderd. We mogen sinds lang weer ons 
leven in vrijheid leven. Het herstel heeft zich op vaak wonderbaarlijke 
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wijze voltrokken. Er is welvaart en deskundigen menen, dat er voors
hands aan de opgang nog geen einde zal komen. 

Het leven is wel zeer intens geworden. Dat is het reeds voor het uiterlijk. 
Het verkeer nam zulke gigantische vormen aan, dat het al moeilijker 
te verwerken valt. Onder de ouderen en onder de jongeren vallen er 
aan ten slachtoffer, het kind, maar ook de hoogleraar. Voor ons begrip 
wel zeer tragisch moest zo zijn het heengaan van Prof. Woltjer, de man 
van de nimmer aflatende activiteit, op zijn leeftijd van 76 jaar nog volop 
werkzaam, bekend onderwijsman en tegelijk een ongewoon scherp jurist 
,(op artikel 8, zouden we zeggen), die de A. R. Partij met name in de 
Eerste Kamer lange tijd met grote trouwen toewijding heeft gediend. 

Een ander a.r. voorman, Prof. Gerbrandy, mocht de leeftijd van 70 
jaar bereiken. Er werd hem een hartelijke hulde bereid en hem viel de 
hoge eer te beurt van te worden benoemd tot minister van staat. Zijn 
uitzonderlijke verdiensten uit de oorlogsjaren waren aan deze benoeming 
natuurlijk niet vreemd. Maar na de bevrijding had Prof. Gerbrandyal 
~venmin stilgezeten en een deel van zijn activiteit in deze jaren. werd al 
openbaar in de roep, waarmede hij op zijn receptie zijn dankwoord be
sloot: Ambon moet vrij. 

Naar Ambon zijn in deze weken onze gedachten wel sterk uitgegaan. 
Het was immers vijf jaar geleden, dat de republiek der Zuid,..Molukken 
werd uitgeroepen. Bovendien mochten wij zelf voor de tiende maal onze 
bevrijding vieren. Geen. wonder dan ook, dat onze hartelijke sympathie 
juist nu zich moest richten op die volken, die nog leven onder druk En 
dan staat het broedervolk van Ambon ons wel zeer na. In de periode van 
dit verslag werd in de Tweede Kamer nog een interpellatie-Gerbrandy 
aan de zaak-Ambon gewijd. 

Een snel herstel en een toenemende welvaart dus in deze tien jaar 
sinds we werden bevrijd. Maar dan vallen de zwakke plekken ook des 
te meer op. We kennen onder ons ook zulk een "achtergebleven gebied" 
en dat is de woningbouw en met daaraan verbonden het huurbeleid. 
Zeggen wij te veel, wanneer wij veronderstellen, dat in de komende tijd 
juist rondom deze kwesties de spanningen wel eens wat kunnen toe
nemen? Misschien weten we zelfs als iets meer, wanneer dit overzicht 
in druk is verschenen. 

Over het huurbeleid is eigenlijk niemand tevreden en de regering zelf 
vermoedelijk al evenmin. Zij heeft nu een beperkte huurverhoging in het 
uitzicht gesteld en daarmee heeft zij duidelijk een compromis beoogd. 
Maar zoals bij een compromis te doen gebruikelijk is: niemand is vol
daan. De een had een belangrijke verhoging gewenst, de ander kan er 
geen vrede mee hebben, dat de regering de gedachte aan een huurbelasting 
heeft laten varen. 

Alles grijpt ook in de binnenlandse politiek nu eenmaal in elkaar en 
zo staat ook heel dit probleem weer niet op zichzelf. Het huurbeleid is in 
zijn jongste phase uiteraard verbonden aan de al evenzeer in het uitzicht 
gestelde belastingverlaging tot een totaal bedrag van Soo millioen gulden. 
Ook daarover is al evenmin de tevredenheid algemeen. Integendeel, bijna 
niemand schijnt content. De een is van mening, dat de regering voor 
deze belastingverlaging een onjuist moment heeft gekozen en dat zij beter 
wat had kunnen wachten, de ander is van oordeel, dat er met de ver-
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laging geen dag behoeft te worden gewacht en dat het bedrag tezeer aan 
de lage kant is. 

Nogmaals, het zijn op het ogenblik waarop dit overzicht wordt ge
schreven nog slechts voorpostgevechten en wanneer het overzicht is ge
publiceerd is het debat al in volle gang, is het misschien zelfs al achter 
de rug. 

Het was ook op dit beleid inzake de volkshuisvesting, dat Prof. Oud 
een scherpe aanval richtte in het betoog, waarmede hij de jaarvergadering 
van zijn partij, de V.V.D., opende. De opeenvolgende kabinetten zijn hier 
in gebreke gebleven, zei hij, waarbij hij dus ook die kabinetten insloot, 
die liberalen hadden bevat. De gevoelens van onbehagen zijn natuurlijk 
nog verscherpt, doordat in de afgelopen winter tengevolge van de vorst 
in dè bouw een achterstand is gekomen. 

De rede van Prof. Oud verdiende ook verder wel enige opmerkzaam
heid. Hij verklaarde zich met enige beslistheid tegen wat men in deze 
dagen wel graag noemt de "verzuiling" van ons volksleven. Dit mocht 
hem intussen niet verhinderen, zelf een zuil op te richten, een zuil nog 
wel waarvan Prof. Romme zich haastte te verkondigen, dat hij nog veel 
meer het karakter van een zuil droeg dan de andere. Het was de zuil van 
de liberale vrijheid. Het bleek uit het betoog van Prof. Oud wel: wie 
met de V.V.D. wil meegaan, is welkom, maar dan moet hij ook zonder 
omwegen het politieke beginsel van de V.V.D. onderschrijven. Ieder, 
aldus Prof. Oud, moet maar voor zichzelf uitmaken, of hij dat beginsel 
verenigbaar acht met zijn godsdienstig geloof. Wij willen, zo voegde hij 
er nog aan toe, met onze beginselen niet transigeren. Men zal het Prof. 
Romme moeten toegeven: dat is niet minder een zuil dan de andere zuilen 
zuilen zijn. Het enige bezwaar, dat Prof. Romme van zijn standpunt 
tegen deze liberale zuil heeft, is, dat de oprichters er van blijkbaar niet 
bereid zijn, hem te laten dienen als draagvlak samen met de andere 
zuilen. Prof. Oud verklaarde zich immers tot elk compromis onbereid. 
Juist om haar compromis-karakter kon Prof. Oud zich ook helemaal 
niet verenigen met de opzet van de P.v.d.A. en toen enkele liberale 
jongeren de suggestie hadden gedaan, dat er ook binnen de liberale 
partij maar werkgemeenschappen moesten komen voor protestantse en 
r.k. liberalen, wees hij dit zonder meer af. Het is voor onze gemengde 
staat maar gelukkig, aldus nu weer Prof. Romme, dat niet alle zuilen 
zich dit bijzondere karakter geven, want onze gemengde staat zou daar
mee onregeerbaar worden. Maar Prof. Romme zou Prof. Romme niet 
zijn, wanneer hij hierop niet terstond liet volgen: Maar het is ook ge
lukkig, dat het feit van Oud's toekenning van dit bijzondere karakter 
aanzijn liberale zuil voor de regeerbaarheid van onze gemengde staat 
nog overkomelijk is. Ja ja, de heren zijn wel aan elkaar gewaagd, zoals 
onze lezer ziet. 

Onder dit alles door, is er ook altijd nog wel wat spanning gebleven 
tussen de aanhangers van de K.V.P. en die van de P.v.d.A. Een politieke 
prent liet in de afgelopen weken Prof. Romme zien, terwijl hij met 
gróte omzichtigheid bezig was, zijn hoofd terug te trekken uit een ge~ 
broken raam met zeer scherpe punten. Dat was het raam van de door
braak. We hebben het al meer geschreven; door zijn nauwe samen
werking, jaren lang, met de socialistische doorbraakpartij, met uitsluiting 
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bovendien van protestants-confessionele partijen, heeft Prof. Romme er 
toe bijgedragen, dat zijn eigen geloofsgenoten voor de doorbraakgedachte 
ontvankelijker zijn geworden. Het komt er nu voor hem op aan, hoe 
hij zich zonder al te veellidtekens van dit verleden losmaakt. Het man
dement van zijn bisschoppen is hem daarbij uiteraard tot grote steun. 
Niet voor niets is ook in de afgelopen tijd aan de rooms-katholieke aan
hangers van de doorbraak weer ongehoorzaamheid aan het woord van 
hun bisschoppen voor de voeten geworpen. 

De plaats van de rooms-katholiek in de Nederlandse samenleving: dit 
onderwerp is in deze weken nog wel eens weer ter sprake gekomen. Er 
was een directe aanleiding toe. De aanleiding was een spanning, die 
opnieuw openbaar werd tussen het burgerlijke, en het rooms-katholieke 
huwelijksrecht. Van een nog bestaand burgerlijk huwelijk tussen een 
r.k. man en een niet-r.k. vrouw meende het r.k. kerkelijk gezag te moeten 
verklaren, dat het voor de r.k. kerk niet bestond, zodat de r.k.man 
tegelijk met een andere vrouw althans voor de r.k. kerk een ander 
huwelijk kon aangaan. Een en ander hangt, zoals spreekt, samen met de 
r.k. opvatting, die in het huwelijk een sacrament ziet en dus alleen dát 
huwelijk werkelijk als huwelijk kan erkennen, dat aan de kerkelijke voor
waarden van het sacrament beantwoordt. 

Geen wonder alweer, dat er over deze zaak - die niet op zichzelf 
stond - het nodige stof is opgewaaid. Enkele r.k. politici haastten zich, 
kalmerende woorden te spreken, maar buiten hun kring dachten ver
scheidenen aan wat nog onlangs Prof. Schippers geschreven had over 
de toenemende romanisering van het publieke leven, een verschijnsel 
waarvoor we op onze hoede dienen te zijn. 

Naast het r.k. mandement is er een ander stuk gekomen, dat hierin 
althans met het r.k. stuk overeenkomt, dat het de gemoederen zeer bezig 
houdt: het herderlijk schrijven van de synode der Ned. Hervormde Kerk. 
Het stelt de apostolaire taak van de christen sterk op de voorgrond, de 
christen, die zijn christen-zijn moet beleven, ook hierin, dat hij solidair 
is met zijn medemens, naast hem gaat staan en hem helpt en troost. 
De mens van deze eeuw, aldus dit herderlijk schrijven, is niet meer de 
hovaardige en zelfgenoegzame mens van de vorige eeuw, maar hij voelt 
zich aan alle kanten benauwd en bedrukt en waaraan hij behoefte heeft, 
dat is weer de ruimte, waarin hij ook zijn God kan zien. ' 

Men kan toegeven, dat dit herderlijk schrijven hier en daar een wat 
andere toon doet horen dan met herderlijke boodschappen sinds de be
vrijding het geval was. Toch blijft ook hier een keuze tussen algemene 
en christelijke organisaties achterwege. Wat wel van de christen wordt 
gevraagd, is, dat wat hij doet hij doen zal in gehoorzaamheid aan het 
gebod van God. Ook wanneer hij naast zijn medemens gaat staan in een 
zogenaamde algemene organisatie, ook dan zal hij er op hebben toe te 
zien, dat hij zijn getuigenis volledig mag uitdragen. 

Voor het ogenblik overigens genoeg -hierover. Het herderlijk schrijven 
zal, met de onderwerpen die het aanroert, nog wel geruime tijd in discussie 
blijven en daarbij meer ruimte behoeven dan wij het hier geven kunnen. 

Deze vragen, die van meer geestelijke aard, voegen zich dan -bij de 
kwesties, die meer op het materiële vlak liggen. Tijden van materiële 
voorspoed brengen ook hun eigenaardige problemen met zich; . vooral 
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wanneer het gaat over een rechtvaardige verdeling. We denken nu alleen 
maar aan de moeilijkheden rondom de salariëring van de ambtenaren. 
We denken ook aan de stakingen, die in Amsterdam enkele publieke 
diensten hebben lam gelegd. Verstandig deden wie hier wisten onder .. 
scheid te maken tussen de wensen die geopperd werden en de staking 
zelf. De laatste viel onder geen beding goed te keuren. Het merkwaardige 
verschijnsel deed zich nu voor, dat een socialistische minister van Justitie 
moest overwegen de stakingswetten toe te passen, die eens onder Kuyper 
onder hevige socialistische oppositie ("de worgwetten van Kuyper") tot 
stand waren gekomen. 

En tussen dit alles door nog eens een echt Nederlands debat over het 
televisievraagstuk, voor ons land inderdaad een vraagstuk, omdat het 
binnen de eigen verhoudingen behoort te worden opgelost. Het element 
van eenheid, dat minister Cals in al de meningen meende te mogen op
merken, lag juist in de verscheidenheid. Het resultaat was overigens, 
dat een regeling werd bereikt nog het meest conform het radiobestel, 
zodat zij gelijk kregen, die van meet af aan de televisie hebben be:.. 
ocirdeeld als liggende in hetzelfde vlak en behorende te worden behandeld 
op gelijksoortige wijze. Vermeldenswaard is, dat het Kamerdebat over de 
televisie thuis op het televisietoestel te volgen was. Maar bij dit onder
werpwas dit ook al weer niet iets nieuws waarvan men achterover zou 
moeten vallen. 

* 
BOEKBESPREKING 

DR H. JONKER, Over JasperI Metamorphose der Bijbelse 
Religie. Uitgave C. V. Swets en Zeitlinger, Amster
dam, 1954. 133 blz. 

Met dit proefschrift, waarop de Ned. Herv. predikant van Amsterdam 
Dr H. Jonker aan de Rijksuniversiteit te Utrecht gepromoveerd is tot 
doctor in de theologie, kunnen wij blij zijn. Het onderwerp is immers 
actueel. De existentie-filosofie van de Duitse wijsgeer Karl Jaspers oefent 
in onze tijd op velen een sterke bekoring uit. Deze bekoring schuilt zonder 
twijfel in het religieuze cachet, dat de conceptie van Jaspers draagt. 

Tallozen in onze eeuw hebben zich om allerlei redenen ontworsteld 
aan de greep van kerk, bijbel en christendom. Men meende door immanente 
krachten ~ in de weg van wetenschap en technische vooruitgang -
het geluk te vinden. 

Vooral echter in en na de tweede wereldoorlog is het aan velen duidelijk 
geworden, dat de paden, door vorige generaties met zoveel enthousiasme 
ingeslagen, niet uitkomen daar, waar men van gedroomd had. De wijs
gerige richting van het rationalisme, van de souvereiniteit der menselijke 
rede, die cu1mineerde in de idee van vooruitgang, had over de hele linie 
gefaald. 

De mens, die technisch zo machtig is geworden, die met de ontsluiting 
van de geheimen van het atoom voor duizelingwekkende mogelijkheden 
staat, zowel destructief als constructief, voelt zich in de ontbinding van 
demonische krachten en onder de dreiging van katastrofen, die het aardse 
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leven kunnen vernietigen, wankelen aan de rand van de afgrond van het 
niets. Waar zal hij, die aan zichzelf en aan de goede wil van de mens
heid twijfelt, nog verlossing vinden? Waar zal de bedreigde en ontwortel
de mens in de chaos van deze tijd een weg ontdekken, die van uit de 
duisternis naar het licht leidt? 

In deze benauwende situatie gevoelen velen het als een bevrijding, die 
nieuwe hoop doet gloren, wanneer een denker, die alle destructieve ten
denties van deze eeuw heeft gepeild, voor zij.n medemensen het uitzicht 
opent op de transcendente godheid, vanwaaruit de mens, die zichzelf helpt, 
misschien hulp te wachten heeft. 

]aspers meent een antwoord te hebben op de diepste levensvragen, die 
het hart van de mensen vervullen. 

Hij sluit zich aan bij de bijbelse traditie en de overgeleverde christe
lijke religie, die ook voor de mens van vandaag onvervangbare waarheid 
bevat. Maar hij is er van overtuigd, dat deze bijbelse religie, wil zij onze 
generatie een wezenlijke dienst bewijzen door aan de losgeslagen mens 
van onze tijd weer een houvast te geven, waarmee hij leven en sterven 
kan, een metamorfose moet ondergaan. "Die Metamorphose der biblischen 
Religion ist die Lebensfrage der kommenden Zeit." " .... hij acht het 
.noodzakelijk de toeëigening van de Bijbel op een nieuwe wijze om te zet
ten, want de huidige vormen voldoen, volgens hem, niet meer." (blz. 1). 
"Daartoe moet dit "ware geloof" zich niet vastleggen op bepaalde polen 
en momenten van de bijbelse religie, die door de Kerk in dogma en be
lijdenis onder woorden zijn gebracht. Na de tweede wereldoorlog is het 
nodig geworden van deze "Fixierungert" los te komen .... De Europeaan 
die ernst maakt met de philosophie, heeft, volgens hem, thans te kiezen 
tussen gefixeerde waarheid of grenzenloos-open waarheid ... " (blz. 2). 

Over het proces van deze "gedaanteverwisseling" van de bijbelse religie 
schrijft Jonker: "Irt het kort kunnen wij dit procédé op de volgende 
wijze samenvatten. Uitgaande van een philosophische beschouwing van 
existentie-transcendentierelatie laat Jaspers de christelijke religie en 
haar Godsopenbaring als door een wijsgerige zeef doorgaan; wat er over
blijft wordt aan een existentiële interpretatie onderworpen. Daardoor is de 
doorJaspers omgevormde bijbelse religie niets anders geworden dan een 
subjectief begrip van wat de bijbelse religie voor Jaspers' "zelf-zijn" be
tekent, hier en daar geflankeerd met bijbelse gegevens." (blz. 122). 

Tot deze laatste conclusie komt Jonker als een antwoord op de vraag, 
die hij aan het begin van zijn boek stelt, "of zulk een metamorphose zal 
kunnen plaats vinden en of deze niet ten koste van de Christelijke religie 
zelf zal gaan. In ieder geval is er aanleiding voor de christen en inzonder
heid voor de Christelijke Kerk dit appèl nader te onderzoeken." (blz. 3). 

De schrijver heeft dit onderzoek op de volgende wijze ingesteld. Na een 
hoofdstuk over Jaspers' leven en werken geeft hij in het tweede hoofd
stuk een overzicht van Jaspers' filosofie in verband met de "metamorphose." 
Hier komen verschillende motieven van diens conceptie aan de orde, V er
volgens krijgen we een hoofdstuk over Jaspers' filosofie in het licht van 
de ontwikkeling der moderne wijsbegeerte. Het denken van deze wijsgeer 
wordt hier geconfronteerd met filosofen· als Kierkegaard, Kant, Fichte, 
Schelling, Husserl, Scheler, Bergson en Dilthey. Besloten wordt het 
boek met een critische beschouwing, aan het eind waarvan wij lezen: "Wij 
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menen aangetoond te hebben, dat Jaspers' metamorphose de bijbelse religie 
in haar fundamenten aantast. Er is een zo principieel onderscheid t\lssen 
Jaspers' "wijsgerig geloof" en het schriftuurlijk geloof van de Christe
lijke religie, dat van een metamorphose zelfs geen sprake kan zijn." "De 
structuur van Jaspers' denken metamorfoseert in uitgangspunt, Godsge
dachte en denkmethode niet de bijbelse religie, maar ontzielt haar in 
haar innerlijke structuur" (blz. 128 v.) "Als zodanig kunnen wij spreken 
van een nieuwe, existentiële vorm van humanisme" (blz. 129). "De meta~ 
morphose" ontledigt de Godsopenbaring en berooft de Kerk van haar 
geestelijke kracht, ja, van den Christus zelf ... Zijn metamorphose kan 
reeds daarom de moderne mens niet helpen" (blz. 129). "Geen "meta
morphose" van de bijbelse religie, zoals deze ons door Jaspers wordt 
voorgesteld, kan aan een in een crisis verkerend Europa nieuwe, vitale 
krachten schenken. Herleving zal voor de toekomst alleen mogelijk zijn 
door het Evangelie van Hem, Die getuigt "Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven." (blz. 131). 

Met deze conclusies kunnen we volledig en van harte instemmen. Het 
is een weldaad, dat in onze tijd van "doorbraak," van uitwissing der 
grenzen tussen het geloof, dat zich aan Gods Woord onderwerpt en aller
lei vormen van vrijzinnige religie, zulk een klaar en beslist geluid ge
hoord wordt. 

Toch mag deze waardering ons er niet van weerhouden enkele kritische 
opmerkingen te maken. 

Op blz. 30 v. zegt de schrijver: " Wanneer wij nu de philosophische relatie 
van de existentie tot de transcendentie bij Jaspers onderzoeken, dan is 
het duidelijk, dat, in weerwil van de afwijzing van het objectiverende 
weten in de metaphysica, wij nog niet tot irrationalisme bij Jaspers mogen 
concluderen. . .. Jaspers verzet zich dan ook tegen de vereenzelviging 
van zijn "wij sgerig geloof" met irrationalisme ..... Wel zouden wij' kun
nen opmerken, dat Jaspers' "wijsgerig geloof" als het ware tussen "we
ten" en irrationalisme in staat." 

Wat voor de auteur blijkbaar duidelijk is, is het voor ons allerminst. 
Wèl is het duidelijk, dat Jaspers zelf de kwalificatie van irrationalisme van 
de hand wijst. Waarom? Omdat hij onder het irrationele het niet-logische 
verstaat in de zin van affect en gevoel. Het schijnt, dat de schrijverdèze 
typering van het irrationele zonder kritiek aanvaardt. Het komt ons ech
ter voor, dat een bevredigender duiding van de term "irrationalisme" 
deze is, dat men er onder verstaat die filosofische stroming, die radicaal 
gebroken heeft met de opvatting van souvereiniteit der menselijke rede. 
Vanuit dit gezichtspunt zal men de filosofie van Jaspers ongetwijfeld irra
tionalistisch moeten noemen, omdat het beheersende van zijn denken niet 
ligt in het verstand en zijn kategorieën, maar in de existentie en in 'die 
"Vernunft," die door geloof en liefde gekarakteriseerd is. Deze opvatting 
van de term "irrationalisme" bevredigt meer dan die van Jaspers en 
Jonker, omdat - indien het irrationalisme de stroming zou zijn, die bij 
het gevoel en het affect leeft - het rationalisme dan die richting moet 
zijn, die bij het verstand leeft. Maar het onderscheid rationalisme-irratiÛ":" 
nalisme is niet een kwestie van verstand óf gevoel, maar een zaak; die 
betrekking heeft op de vraag, óf aan het menselijk verstand al dan niet 
dè'souvereiniteit wordt toegekend over het gehele leven. 
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In dit verband past ook een opmerking over wat de schrijver Jaspers' 
"crisisphilosophie" noemt, "omdat zij als expressie van de huidige tijdgeest 
de kenmerken draagt van het conflict tussen het humanisme en het christe
lijk geloof" (blz. 90). Indien de auteur de typering van "crisisphilosophie" 
uitsluitend gekozen zou hebben als een kwalificatie van het levensgevoel 
van de moderne mens, die zich ontworteld voelt, in onzekerheden leeft 
en zich in allerlei "grenssituaties" bevindt, had ons dat meer toege
sproken dan wat gezegd wordt over het conflict tussen humanisme en 
christelijk geloof. Het gaat immers niet op, iedere wijsgerige conceptie, 
die nog reminiscenties van het christelijk geloof bevat, crisisfilosofie te 
noemen. Want Ie zou dan alle wijsgerig denken in het Europa vanaf 
de nieuwe tijd, dus vanaf Descartes, aldus betiteld moeten worden; en 
2e gaat lang niet elk wijsgerig denken, waarin dit conflict zich open
baart, gepaard met een levensgevoel, dat door het nihilisme wordt be
dreigd. 

Voorts - en dit raakt meer de kern van dit proefschrift, - wanneer de 
schrijver het procédé van Jaspers metamorfose beschrijft (zie boven), 
wekt hij de indruk - hij spreekt van "wijsgerige zeef" en "existentiële 
interpretatie" - dat het de filosofie is, die deze metamorfose voltrekt. 
Toch maakt Jaspers zelf wel degelijk onderscheid tussen de taak van de 
wijsgeer en die van de ambtsdrager op religieus terrein. Hij zegt in 
Wijsgerig geloof (blz. 103 v.v.), dat vernieuwing van het godsdienstig 
geloof wel niet zal komen langs de weg van de filosofie, die hier slechts 
voorbereidend werk kan doen. En in zijn laatste geschrift Die Frage der 
Entmythologisierung beweert hij positief, dat de verandering der bijbelse 
religie taak is van de zielszorger, van wie hier alles afhangt, omdat deze 
de eigenlijke werkelijkheid van het geloofsleven wekt. Want zonder bin
ding aan historische juistheid krijgt de zielszorger de vrijheid tot ver
andering van de geloofsobjectivering tot de tegenwoordige geloofwaardige 
en daardoor werkzame vorm (blz. 104 v.). 

Wat het historisch gedeelte betreft zou ik niet alleen graag iets ge
hoord hebben over de verbindingslijnen, die er lopen tussen Jaspers ener
zijds en Plato en Plotinus anderzijds, maar dat hier helemaal niet ge
sproken wordt over Nietzsche, op wie Jaspers zich in al zijn werken 
herhaaldelijk beroept, acht ik een lacune. 

Nog een paar kleinere opmerkingen. Wanneer de auteur op blz. 129 
schrijft: "De innerlijke verwantschap van Jaspers' wijsgerig geloof 
en het Christelijk geloof ontbreekt ten enenmale," en dan voortgaat: "De 
heerschappij van het redewezen is vervangen door die van de mogelijke 
existentie .... ", dan is het mij niet duidelijk, wat de "heerschappij van 
het redewezen" met het christelijk geloof te maken heeft. En als de 
auteur zegt, dat volgens Jaspers de massa de algemene begripsmatigheid 
nodig heeft, moet ik hierbij opmerken, dat deze wijsgeer er nog veel 
meer nadruk op legt, dat de massa de religie met haar mythische aan
schouwelijkheid niet ontberen kan. 

De schrijver typeert op blz. 99 van zijn boek het denken van Jaspers 
als subjectivi.sme, omdat "het "zelf zijn" . .. in de... "existentiesyste
matiek" uitgangspunt en doel van Jaspers' beschouwingen" is. Dr J. Sperna 
Weiland meent - in een recensie in Vox Theologica, Sept. 1954 - dat 
hiermee aan Jaspers "ernstig onrecht wordt gedaan. De fundamentele 
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'misvatting van Kar! Jaspers' philosophie in de weergave van Dr H. Jonker 
ligt m.i. in de opvatting van de existentie en de vrijheid der existentie: 
al te oncritisch gaat Dr H. Jonker hier op de wegen hem gewezen door 
Erwin Reisner en Prof. Dr S. U. Zuiderna, waarop de dialectiek van 
existentie en Transcendentie verzinkt in een eenzaam "subjectivisme"." 

Als aan iemand hier "ernstig onrecht" wordt aangedaan dan niet aan 
Jaspers, maar aan Jonker. Want Jonker heeft de aanduiding "subjec
tivisme" verklaard als een beschouwing, waarin het menselijk zelf-zijn 
uitgangspunt en doel is. Het gaat in Jaspers' filosofie tenslotte niet om 
de godheid, maar om de vrijheid van de existentiële mens. De norm voor 
het leven ligt hier niet in een transcendente goddelijke openbaring, doch 
in het menselijk subject. Ik zou niet weten, hoe dit anders moet worden 
getypeerd dan als subjectivisme. Bij Sperna Weiland echter schijnt dit 
begrip een andere zin te hebben, ,111. die van een beschouwing, waarin 
de tegenpool van de existentie, dus de Transcendentie, geëlimineerd is. 
Maar zo'n "eenzaam" subjectivisme heb ik in dit proefschrift niet ge
,vonden. Het is m.i. een eis van goede kritiek, dat men aan een door een 
ander gebruikte term geen andere inhoud geeft, om vandaaruit die term 
te gaan beoordelen. 

Tenslotte nog de vraag: heeft Jaspers' conceptie ook een staatkundig 
aspect? Hoewel deze kwestie de competentie van deze dissertatie te 
buiten gaat, mag er toch - terzake van de periodiek, waarin dit, boek 
besproken wordt - wel even op worden ingegaan. 

We noemen hier enkele staatkundige gedachten van deze filosofie. De 
staat, zegt hij, op zichzelf noch wettig noch onwettig, is het zichzelf 
{uriderende bestaan van een wil, waaraan macht overgedragen is en die 
zich macht gegeven heeft. Men moet de staat niet vergoddelijken noch 
demoniseren. Ieder heeft een politieke roeping, die echter mislukt, als 
men zich - ten koste van zijn zelf zijn. en existentiële vrijheid - stort in 
een blind politiek willen. De Franse revolutie, die de vrijheid proclameerde, 
verkeerde in haar tegendeel door het uitoefenen van terreur, die alle vrij
heid vernietigde. Noodzakelijk is een rechtsstaat, ja, een wereldorde van 
het recht. Te verwerpen is het marxistische totalitarisme. Alleen de exis
tentiële vrijheid, bewogen door de geest van het geloof in God, is een 
voorwaarde ook daarvoor, dat politieke vrijheid zich staande houdt. Er 
is een dialectische spanning tussen mens en gemeenschap. Enerzijds zijn 
de bindingen aan gemeenschappen onontbeerlijk en anderzijds vereist de 
vrije erkenning van instellingen en bindingen juist de onafhankelijkheid 
van de existentie ten opzichte van deze bindingen. 

Een christelijke staatkunde zal hier slechts negatieve winst mee kunnen 
doen. Want Jaspers' denkbeelden, die in wezen individualistisch zijn, kun
nen aan het eigen karakter ook van het staatsleven toch niet ten volle 
recht doen. Normatief blijft hier de vrije enkeling, die zijn lot in eigen 
hand neemt en van de gemeenschap geen wezenlijke hulp te wachten heeft. 

Summa summarurn : de dissertatie van Dr H. Jo.nker verdient ten volle 
onze aandacht. Ze laat in haar conclusies een positief-christelijk geluid ho
ren. De kritische opmerkingen, die wij meenden te moeten maken, mogen 
voor de auteur slechts een bewijs zijn van het feit met hoeveel belang
stelling en instemming wij zijn proefschrift hebben gelezen. 
Sneek J. M. SPIEa 
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EBERHARD MÜLLER. De wereld is anders geworden; de weg 
der kerk in de 20ste eeuw. Met een woord vooraf door 
Prof. Mr W. F. de Gaay Fortmarl. T. Wever, Fra
neker, 1955, 79 blz. 

Dr Eberhard Müller tekent op duidelijke wijze de grote problemen, 
waarvoor de kerk in de huidige massamaatschappij staat. Inderdaad, de 
wereld is anders geworden. Müller is leider van de "Evangelische Akade
mie" in Bad Boll en een vooraanstaand figuur in het "beroepsgroepenwerk" 
der Evangelische Kirche. De auteur pleit voor cellenbouw en christeI.ijke 
dienst in de bedrijven, voorts voor activering van de plaatselijke gemeente. 

Prof. Mr W. F. de GaayFortman beziet in zijn voorwoord de pro
blematiek der saecularisering vanuit de Gereformeerde kerken, die hij 
.volkskerk noemt in de zin, dat zij tot de grotere kerken behoren, die in 
alle lagen van de bevolking een aantal leden hebben dat van betekenis 
is, en aan het nationale leven actief deelnemen. Zo gezien zijn de remon
strantse en andere kerken ook volkskerken. Ik heb over volkskerk een 
andere gedachte, die samenhangt met de eeuwenoude nationale' band tussen 
kerk en volk. 

Als hervormd predikant, arbeidend in een wijkgemeente van 12.000 
hervormde zielen - behorende tot 5.000 hervormde gezinnen - met ten 
hoogste 20 % kerkelijk meelevenden, bezie ik het boekje van Dr Müller 
met ietwat andere ogen. Vele dingen die er in vermeld staan, zijn voor 
mij niet nieuw, .noch de uitwegen, die ,tastend gezocht worden. Het 
"beroepsgroepen werk" is in de Hervormde kerk reeds lang ter hand 
genomen. 

Het nadrukkelijk accent op de arbeiderswereld is in dit boekje ook 
weer opvallend. Er zijn toch veel meer kringen van arbeid, die apostolaire 
behartiging behoeven: de intelligentia, de zakenwereld, het bedrijfsleven 
enz. De schrijver wil missionaire gemeentevorming in de collectieve ge
meenschappen der moderne arbeiderswereld, zodat afzonderlijke arbeiders
gemeenten zouden kunnen ontstaan. Persoonlijk zie ik er geen heil' in 
en verwacht er geen resultaat van. Door de industrialisatie is het innerlijk 
mens-zijn met de arbeid niet wezenlijk meer verbonden. Vroeger was 
dat beter, toen werd vakmanschap financieel en honorair gewaardeerd. 
Toen lag er meer vreuv.de in de arbeid en hadden de vakorganisaties 
geestelijke betekenis (gilden). In de Oude Kerk te Amsterdam had iedere 
gilde zijn eigen kapel. Nu is de arbeider blij, dat de deur van de fabriek 
in de namiddag achter hem dichtslaat en hij zich kan bemoeien met andere 
mensen dan zijn collega's. Juist het feit, dat de kerkelijke gemeenschap 
uit mensen van allerlei levenskringen bestaat geeft aan zulk een gemeen
schap iets verrassends en plezierigs. Waarom nu terug te vallen in ar
beidersgemeenten met hun grauwe eentonigheid? 

Dr Müller wil in zijn boek met het Evangelie de ander in zijn mens-zijn 
benaderen. Deze bedoeling is uitstekend, maar hij schiet er m.i. net 
naast wanneer dit mens-zijn in de arbeidsfactor wordt gezocht. De arbel':' 
dende mens is m.i. niet de wezenlijke mens. Ongetwijfeld is de problematiek 
der arbeid een problematiek, waarmee de kerk zich zal moeten bezig 
houden. Maar hét vraagstuk ligt in het algemene mens-zijn, waarin, ar:' 
beider en professor, bankier en vlieger samen voor God en eeuwigheid 
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staan. Het is nu eenmaal onmogelijk voor de kerk, zich in alle gespe
cialiseerde problematiek te gaan verdiepen, terwijl zij daarbij het gevaar 
loopt de algemene problematiek uit het oog te verliezen. Het algemeen 
menselijk zijn dient door het Evangelie aangeraakt te worden. 

Voorlopig ben ik van mening dat activering van de gezins-gemeente en 
existentiële prediking, die op concrete wijze de nood van het mens-zijn 
in deze veranderde wereld vanuit het bijbels getuigenis op eenvoudige 
doch aansprekende wijze benadert, en de getuigende "vonk" van de 
preekstoel op de gemeente laat overspringen, het uiteindelijk beter doen 
dan allerlei nieuwere manieren van specialisatie, die men heden ten dage 
aan de hand doet. Waarmee ik allerminst een misprijzend oordeel over 
allerlei apostolaire methodiek wil uitspreken. Wij worstelen er allemaal 
mee. Maar elke methodiek dient door critiek te worden gevolgd. 

Met dit al willen wij kennisneming van dit boekje hartelijk aanbevelen. 
Laten de gemeenteleden nu ook eens bezig zijn met de problemen, waarmee 
kerkelijke leidslieden, vooral in de grote steden, dagelijks worstelen. 

Amsterdam. DR H. JONKER 

H. GOLLWITZER, En brengen waar gij niet wilt,· verslag 
van een gevangenschap. Vertaald door Ds A. D. Bak
ker. Derde druk. T. Wever, Franeker; 180 blz. Prijs 
geb. f 4.90. 

De uitgever bracht in een keurig linnen bandje een compres gedrukte 
volksuitgave van Gollwitzer' s boek, dat zozeer de aandacht heeft ge
trokken. 

De schrijver, een bekwaam theoloog, thans hoogleraar te Bonn, stond 
vooraan in de "Bekenntniskirche", de kerkelijke beweging waarop Hitler 
en zijn satelliet, de "Reichsbischof" Ludwig Müller, zich de tanden stuk 
beten bij hun poging, de protestantse kerken in Duitsland te nationaal
socialiseren. Als "Sanitäter" (soldaat bij de geneeskundige troepen) deed 
hij in de oorlog dienst en geraakte dientengevolge in 1945 in Tsjecho
Slowakije, waar de beruchte generaal Schoerner zijn troepen tot het 
laatste toe deed standhouden, in Russische krijgsgevangenschap. Oude
jaar 1949 eerst keerde hij daaruit in West-Duitsland terug. 

Gevolg gevend aan een blijkbaar reeds tijdens die gevangenschap 
opgevat voornemen heeft hij, op verzoek van vrienden, gedurende enkele 
weken vacantie in 1951 zijn herinnering aan deze periode teboekgesteld. 
Het boek valt in drie gedeelten uiteen. In het eerste vertelt de schrijver 
over zijn gevangenneming en de eerste weken daarna en vervolgens van 
twee jaar arbeidskamp. Het tweede geeft in de vorm van een gefingeerd 
dagboek verslag van anderhalf jaar verblijf in het scholingskamp te Kras
nogorsk, waar de Sowjets trachtten krijgsgevangenen, van wie zij meen
d~ti iets te kunnen verwachten, te bekeren tot het communisme en hen te 
scholen tot propagandisten daarvoor in hun vaderland. In een derde 
hoofdstuk wordt verslag gegeven van het laatste jaar van des schrijvers 
krijgsgevangenschap, waarbij o.a. wordt verhaald van contact met Rus~ 
sischè burgers en van de kampgemeente. 
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En brengen waar gij niet wilt is een spannend boek, geschreven door 
de knappe pen van een levend christen van grote eruditie. Als, naar eigen 
verklaring, links georiënteerd socialist stond hij geenszins bij voorbaat 
afwijzend tegenover de Russen, hun voorstelling van zaken en hun op
treden, maar stelde hij zich integendeel ten volle daarvoor open. Als ge
lovig christen èn als in kritische waarneming geschoold man van weten
schap heeft hij echter uit wat hij waarnam en ervoer zijn conclusies getrok
ken ten aanzien van het Russische systeem. Niet in eens, maar geleidelijk 
echter, en in de gekozen wijze van beschrijving van zijn ervaringen komt 
dan ook duidelijk de ontwikkeling uit waardoor zijn oordeel zich heeft 
gevormd. Men ziet, ook waar de krijgsgevangene Gollwitzer aanvankelijk 
meende nog iets gunstig te kunnen waarderen, hem door latere ervaring 
daarvan terugkomen. 

Staat dit boek als geheel op een hoog niveau, op enkele bladzijden zij 
nog bijzonder de aandacht gevestigd. Ik denk aan blz. 80 v., waar een 
korte indringende schets van het marxistisch communisme als geloof 
wordt gegeven; aan de enkele woorden waarin op blz. 84 de gruwel 
van de Hitleriaanse Jodenvervolging in al haar goddeloosheid op de kaak 
wordt gesteld, alsmede de voosheid der gangbare verontschuldigingen van 
het Duitse volk erover; aan de in al haar kortheid zo knappe formulering 
van des schrijvers "totaal-indruk van Rusland tot dusver" (= Januari 
1948) (blz 90 v.v.); aan de formulering van de nieuwe kijk welke het leven 
in een kamp, waarin de Russen met opzet klassen van meer- en minder
bevoorrechten schiepen, de schrijver op het vraagstuk van socialisme en 
kapitalisme gaf (blz. 136 v.v.); aan een opmerking als die op blz. 166 over 
het op het eerste gezicht zo raadselachtige verschijnsel "dat een theoretisch 
humanisme (als het Russische communisme toch is; G) in de practijk tot 
zulk een volkomen verachting van de mens geraken kan, zonder dat er van 
de theorie enige mitigerende invloed uitgaat". 

Indrukwekkend boven alles is echter het voortdurend getuigenis van 
de krachten, welke het geloof de christen geeft, van het onder omstandig
heden als waarin de schrijver verkeerde· wellicht als nooit en nergens 
elders zo te ervaren feit, dat het Woord Gods de mens een kracht des 
levens is; blz. 157 v. is hiervan een voorbeeld. 

Ik hoop, dat nog velen Gollwitzers boek zullen lezen. Het zal hun, 
met de neus op de feiten gedrukt als ze worden, leren of bevestigen 
niet alleen dat, maar ook hoezeer christendom en communisme exclusief 
staan ten opzichte van elkander. G. 

C. SMEENK, De ontwikkeling der maatschappij; sociaal
economische geschiedenis. J. H. Kok N.V., Kampen, 
1955. 450 blz. Geb. f 13.50. 

Aan de rij zijner publicaties, waaronder de twee, in 1934-6 eveneens 
bij Kok uitgekomen, kloeke delen - zoals de geijkte term hiervoor 
luidt - welke hij aan de Christelijk-sociale beginselen wijdde, heeft 
Smeenk thans dit nieuwe omvangrijke, en door Kok op de wijze welke 
die aan zijn reputatie verplicht is uiterlijk verzorgde, boekwerk toege
voegd. De in de boektitel gebezigde termen "maatschappij" en "sociaal-
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economisch" zijn daarbij al evenmin in beperkte zin opgevat als in het 
werk uit de jaren dertig de term "christelijk-sociaal." Om dat vast 
te stellen . behoeft men slechts de inhoudsopgave te raadplegen. 

Het is trouwens de schrijftrant van Smeenk, de lezer niets te ont
houden van wat in verband met zijn onderwerp des schrijvers aan
dacht heeft getrokken. Men kan dientengevolge bij hem voor heel wat 
terecht, gelijk zulks indertijd ook bij wijlen Prof. P. A. Diepenhorst 
het geval was. Alleen placht die brede aantekeningen aan zijn verhan
delingen toe te voegen, met behulp waarvan de lezer zelf desgewenst 
verder kon studeren. 

Dit laatste heeft Smeenk ditmàal niet gedaan. Wel geeft hij een 
niet zo kleine litteratuurlijst aan het einde van het boek, maar daar 
heeft menig lezer niet zo veel aan, nu hij uit de tekst niet steeds kan 
weten, welke der in de lijst vermelde schrijvers over een bepaald in die 
text aan de orde gesteld punt hebben geschreven en op welke plaats 
in hun meer dan eens omvangrijk oeuvre. 

Dat is te meer, te betreuren, omdat Smeenk in dit werk vele vraag
stukken meer aanroert dan werkelijk behandelt. Juist waar het be
langwekkend en belangrijk wordt en men meer en dieper zou willen 
weten, breekt hij niet zelden af, of glijdt over naar de bespreking 
van een volgend facet. 

Dat de schrijver in dit boek meer breed dan diep is, meer multa dan 
multurn geeft, is te verklaren met zijn eigen woord vooraf: hij schreef 
voor de zeer velen "die niet in de gelegenheid zijn geweest, om enige 
kennis te verkrijgen van de economische en sociale geschiedenis, die ook 
met kerkelijke en staatkundige gebeurtenissen verweven is", "die niet be
schikken over uitgebreide litteratuur, die geen wetenschappelijke op
leiding hebben genoten, maar die wel belangstelling tonen in economische 
en sociale vragen". Maar juist dan ware het in de text inbouwen van 
de stimulans, welke van litteratuurverwijzingen op concrete punten kan 
uitgaan, naar het mij voorkomt, uiterst gewenst geweest. 

Wat des schrijvers opvattingen aangaat is van hem sinds jaren be
kend, dat die gematigd zijn: het medio tutissimus ibis, op de midden
baan zult gij het veiligst gaan, zou zijn lijfspreuk kunnen zijn. Met alle 
reverentie welke hij b.v. Dooyeweerd en Van Riessen bewijst is het dui
delijk dat hij hen niet tot zijn geestelijke reismakkers - in engere zin. 
haast ik mij eraan toe te voegen - heeft gekozen. 

Het laatste hoofdstuk handelend over: Actuele vraagstukken, dat mijn 
bijzondere belangstelling had, bevat ongetwijfeld veel wetenswaardie;s en 
vele van nuchtere bezonnenheid getuigende beschouwingen en vooral ook 
waarschuwingen. Maar ook wie het zorgvuldig gelezen heeft, beelde 
zich niet in, dat hij nu wel kan meespreken in het verschil van mening 
over het karakter van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

Tot enkele losse opmerkingen geeft dit hoofdstuk mij nog aanleiding. 
De "enige opmerkingen", welke de schrijver op blz. 431 zegt "in een 
vorig hoofdstuk" over roeping en taak der overheid en over de grenzen 
der staatsbemoeiing te hebben gemaakt, heb ik niet met zekerheid terug 
kunnen vinden; mogelijk is hier bedoeld te verwijzen naar blz. 359. 
Het is voor mij nog de vraag, of de schrijver zelfs in het bestek dat 
hij zich stelde en tegenover de lezerskring die hij beoogt te bereiken. 
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hiermede kon volstaan. Hij handelde nu eenmaal over onderwerpen, 
waarbij de genoemde punten van essentieel belang zijn. 

Op blz. 434 erkent de schrijver, dat er theoretisch verschil is tussen 
Kuyper's onderscheiding van een primaire en een secundaire overheids
taak en die welke Dooyeweerd maakt tussen de typische en de a-typische 
overheidstaak. "Maar" - vraagt hij - "of het practisch verschil groot 
is?" Die vraag bewijst, dat hem de zin van Dooyeweerd's onderscheiding 
toch is ontgaan. Kuypers onderscheiding sloeg op de zogenaamd "eigen
lijke" taak der overheid in de rechtsbedeling enerzijds en allerlei ander, 
als "oneigenlijke" overheid staak beschouwd overheidsingrijpen, b.v. 
wegenaanleg, dijkzorg enz. enz. anderzijds. Dooyeweerd's onderscheiding 
betreft echter datgene wat de overheid "als overheid" doet enerzijds en 
haar optreden in die gevallen waarin zij op gelijke voet als particulieren 
aan het burgerlijk rechtsverkeer deelneemt anderzijds. Onder wat hij 
"typische" overheid staak noemt valt zowel de in Kuyperiaanse zin 
"eigenlijke" overheidstaak als allerlei overheidsoptreden dat Kuyper onder 
de "oneigenlijke" taak der overheid zou brengen: . b.v. zowel. rechts
pleging als dijkzorg, zowel binnenlands bestuur als de drooglegging der 
Zuiderzee. M. a. w. de door Kuyper gemaakte onderscheiding en die van 
Dooyeweerd lopen in geen enkel opzicht parallel, noch "theoretisch" 
noch "practisch". 

Op blz. 435 leest men, evenals op blz. 359, over de moderne 
"totaalstaat", waarmede uiteraard de totalitaire staat is bedoeld. Ook 
het woord "paritätisch" (blz. 425) behoort tot de taalschat onzer ooster
buren; ten rechte lenen wij hier van onze zuiderburen de term "paritair". 
Het meervoud (?) "services" op blz. 428 zal een drukfout zijn. 

Volgens hetgeen meer en meer gebruikelijk wordt spreekt ook Smeenk, 
als hij het over de publiekrechtelijke bedrijfslichamen (bedrijf- en pro
ductschappen) heeft, over de "schappen". Dat moesten we niet meer doen. 
"Schap" als zelfstandig naamwoord te gebruiken is geen goed Nederlands; 
"schap" is naar zijn aard een achtervoegsel, dat van de stam van scheppen 
komt en een viertal soorten vrouwelijke en een drietal soorten onzijdige 
zelfstandige naamwoorden vormt. Als zelfstandig naamwoord, waar
schijnlijk ook gevormd van de stam van scheppen, betekent schap alleen: 
plank in een kast of langs een wand, en vandaar ook: plankenkast. V gl. 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl XIV, kol. 273/4. Even
min als men in hedendaags Nederlands mogelijkheden, waarschijnlijk
heden, wenselijkheden en wat dies meer zij collectief kan aanduiden 
als: "heden", kan men in goed Nederlands een meervoud van water
schappen, veenschappen, havenschappen, industrieschappen, bedrijfschap
pen en productschappen aanduiden als "schappen". Wanneer men de 
laatste beide in één term gezamenlijk wil aanduiden, spreke men van: 
(publiekrechtelijke) bedrijfslichamen. 

Deze enkele opmerkingen van taalkundige aard mogen tenslotte aan
leiding zijn voor de verzekering, dat ook dit werk van Smeenk zeer 
gemakkelijk leesbaar is: de zinsbouw is van een benijdenswaardige 
eenvoud. G. 
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Nota betreffende de invloed van de W in,kelsluitingswet 
1951 op de omzetten in het chocolaterie-bedrijf. Uitgave 
van het Economisch Instituut voor de Middenstand. 

Onder de oude wet op de winkelsluiting mochten o. m. chocolaterie
winkels op Zondag geopend zijn. Sinds het inwerkingtreden van de Win
kelsluitingswet 1951 is dat over het algemeen niet meer het geval. Inge
steld werd nu een omzet-onderzoek naar de gevolgen van deze wijziging, 
alsmede een opinie-onderzoek. Van het eerste blijkt uit deze publicatie niet, 
op hoeveel bedrijven het betrekking had; de belangstelling voor het tweede 
bleek met name onder de gespecialiseerde bedrijven sterk tegen te vallen. 
In hoeverre de beide onderzoeken representatief zijn te achten wordt in de 
publicatie niet met zoveel woorden verantwoord; dit is te betreuren. 

Uit de verzamelde gegevens wordt geconcludeerd tot een vermindering 
der geldomzetten tengevolge van de wetswijziging van 10 à 15 ro. De 
Zaterdagverkoop compenseert deze achteruitgang niet. 

Ook vóór de nieuwe wet was 40 à 50 % der chocolaterie-bedrijven op 
Zondag gesloten. Bij de tevoren niet gesloten bedrijven ligt het omzet
verlies dan ook hoger: veelal wordt het op 20 à 30 ro geschat. 

Opening op Zondag kwam onder de oude wet relatief het meeste voor 
in Noord-Brabant en Limburg; de beperkte mogelijkheid tot openstelling 
op Zondag, welke er onder de nieuwe wet nog is, wordt eveneens verreweg 
het meest benut in die provincies. 

65 à 70 % van de deelnemers aan het opinie-onderzoek (maar zie boven 
over de mate van deelneming daaraan I), met name in de genoemde provin
cies en op het platteland, bleek geen bezwaar tegen openstelling op Zondag 
te hebben. 

Bezwaren hadden de geënquêteerden tegen het feit, dat een groot deel 
van hun artikelen op Zondag verkrijgbaar is in allerlei andere, op die dag 
wel geopende zaken en gelegenheden, als fruitwinkels, café's, op stations, 
sportterreinen e. d., alsmede in de toenemende straathandel. 

Het wil mij voorkomen, dat hier een taak voor de wetgever ligt. Gelijk 
te behandelen wat gelijk is, is immers een der grondbeginselen van de 
rechtsstaat. Met name voor de principiële voorstanders van de Zondags
sluiting ligt hier een taak van beïnvloeding van de wetgever. Zo ongevoelig 
als zij behoren te zijn voor eventueel uit de omzetvermindering geputte 
argumenten voor herstel van de oude toestand, zo zwaar moet hun het 
gelijkheids-argument wegen. 

Gezien het in de aanvang vermelde terecht, stellen de samenstellers van 
de nota vast, dat de gevonden resutaten zouden dienen te worden ge
confronteerd met gegevens betreffende de afzet van chocolaterie door fabri
kanten, grossiers en importeurs. 

G. 



RAPPORT VAN DE RIJKSCOMMISSIE INZAKE 
LECTUURVOORZIENING 

DOOR 

DR J. KARSEMEIJER 

Eind November 1954 verscheen het rapport van de Rijkscommissie 
inzake Lectuurvoorziening. Deze commissie was 18 Mei 1949 ingesteld 
door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Prof. Rut
ten; zij heeft in April 1954 haar rapport bij Minister Cals ingediend. 
Laten we dus de tijd nodig voor de voorbereiding van de publicatie buiten 
beschouwing, dan kunnen we vaststellen, dat de commissie ongeveer vijf 
jaar nodig gehad heeft om haar taak te voltooien. Een respectabele tijd 
voorzeker. Een tijdsbestek dat enerzijds doet vermoeden, dat de com
missie haar niet eenvoudige taak zeer serieus heeft opgevat, anderzijds 
dat wellicht wrijvingen in de boezem van de commissie de gang van het 
werk hebben vertraagd. Beide vermoedens worden bij lezing van het 
rapport bevestigd, zoals we nader hopen te doen zien. 

Tot goed begrip van de betekenis van het rapport en de grote behoefte 
er aan is het nodig, dat ik in het kort aangeef, wat de reden was die 
minister Rutten er toe bracht deze commissie in het leven te roepen. 

V óór de oorlog was de lectuurvoorziening in de steden en in de plaat
sen van meer dan 10.000 inwoners in handen van de openbare leeszalen 
en bibliotheken. In de kleinere plaatsen poogden deze o. 1. b.-en door mid
del van zgn. correspondentschappen in de dringendste behoeften aan lec
tuur van de bevolking te voorzien. De ter beschikking staande gelden 
waren echter zo gering, dat dit werk nauwelijks op gang gehouden kon 
worden. Van uitbreiding was geen sprake: alleen wanneer enig corres
pondentschap door tanende of verdwijnende belangstelling moest worden 
opgeheven, kon er een ander correspondentschap elders worden opge
richt. Dat deze gang van zaken bevrediging schonk bij de plattelands
bevolking zelf of bij de instanties die de verzorging op zich genomen had
den, was dus uitgesloten. 

N aast deze correspondentschappen werkten op het platteland ook de 
zgn. reizende bibliotheken, die van een centraal punt uit bediend, door 
middel van wisselcollecties die veelzijdig waren samengesteld, tal van 
plaatsen in de provincie in de wintermaanden aan lectuur hielpen. Deze 
reizende bibliotheken ontvingen voor hun werk subsidie van het Rijk. 
Ook dit subsidie was niet voldoende om het werk de gewenste omvang 
te geven. 

Ten slotte waren er de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de 
C. J. M. V., twee reeds zeer lang werkende organisaties, resp. van 1784 
en 1853 af, die naast veel ander nuttig werk ook de lectuurvoorziening 
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van hun afdelingen behartigden. Voor dit werk ontvingen deze beide orga
nisaties geen subsidie uit 's Rijks kas. 

Deze toestand bevredigde na de bezetting nog minder dan vóór de 
oorlog het geval was geweest. Aan het platteland werd sterke aandacht 
geschonken. Niet zonder reden drong algemeen het besef door, dat het 
platteland cultureel dezelfde behoeften en rechten heeft als de stad. Vooral 
van r. k. zijde werden initiatieven genomen, die in 1949 leidden tot de 
oprichting van de K. C. V. L. (de Katholieke Centrale Vereniging voor 
Lectuurvoorziening). Deze vereniging ontstond naast en los van de Bond 
van Rooms-Katholieke Leeszalen en Boekerijen in Nederland, die al in .. 
1916 werd opgericht. Voor het verstaan van de verdere ontwikkeling der 
dingen is het nodig, dat men deze radicale tweedeling (leeszalen ener
plattelandslectuurvoorziening andererzijds) in r. k. kring goed in het oog 
houdt. 

Ook van protestantse zijde zag men de noodzaak van een verzorgde 
lectuurvoorziening ten plattelande. Ook daar begon onder leiding van de 
Bond van Openbare Christelijke Leeszalen en Bibliotheken een actie, 
die in 1950 tot oprichting van de Protestants Christelijke Lectuurraad 
(P. C. L. R) leidde. Zonder moeilijkheden was de totstandkoming van 
de P. C. L. R niet geweest. Was het aanvankelijke plan in deze Lectuur
raad alle organisaties te coördineren, die op welke wijze dan ook de ont
wikkeling van de cultuur voor het protestants-christelijk volksdeel be
oogden, deze poging liep uit op mislukking. De C. J. M. V. trok zich vóór 
de oprichting tot stand kwam terug, daar deze organisatie zich het biblio
theekwerk anders dacht dan dit het geval was bij de voorstanders van 
de P. C. L. R De C. J. M. V. toch had - zoals boven werd uiteen
gezet - sinds bijna honderd jaar een lectuurvoorziening die een onder
deel vormde van het algemene jeugdwerk. Het was bezwaarlijk deze 
daarvan te scheiden, daar dan ook het jeugdwerk op bepaalde punten 
geschaad zou worden. Ook de Hervormde Raad voor Kerk en Gezin, 
die aan de voorbereidende besprekingen had deelgenomen, kon zich ten 
slotte niet met de opzet van de P. C. L. R verenigen, omdat deze laatste 
organisatie naar het oordeel van bedoelde Raad te sterk principieel ge
bonden werd door het beginselartikel in zijn Statuten, waardoor het voor 
vrijzinnigen onmogelijk werd aan deze organisatie deel te nemen. 

De Hervormde Raad voor Kerk en Gezin richtte toen op de Stichting 
tot Bevordering van het Protestants Bibliotheekwezen in Nederland. 

Daar al deze organisaties, waarbij zich ook het Nut en de C. J. M. V. 
voegden, zich wendden tot de minister om subsidie, was het begrijpelijk 
dat minister Rutten voor hij in deze ingewikkelde en netelige materie een 
beslissing nam eerst een volledig overzicht wenste te hebben van de stand 
van zaken op bibliotheekgebied. 

De naaste aanleiding tot het in het leven roepen van een commissie 
vormde echter nog een andere kwestie. Ik deelde reeds mee, dat in de 
gemeenten boven 1O.<X>O inwoners, voorzover daaraan ter plaatse behoefte 
bestond en daartoe initiatieven werden genomen, de behartiging van de 
belangen op lectuurgebied in handen was van de openbare leeszalen en 
bibliotheken. Men onderscheidde daarbij algemene en rooms-katholieke 
leeszalen, die ieder overeenkomstig de daarvoor gestelde regels subsidie 
ontvingen van Rijk, provincie en gemeente. In naam bestonden er ook 
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protestants-christelijke leeszalen. Ik zeg in naam; immers in wezen waren 
ze zo goed als afwezig om de eenvoudige reden dat de inrichtingen van 
deze levensbeschouwing in de subsidievoorwaarden wel werden genoemd, 
maar in feite niet werden erkend, omdat er geen richtlijnen waren aan
gegeven, langs welke de subsidiëring zou moeten plaats vinden en het 
geheel aan de welwillendheid van de gemeentebesturen was overgelaten 
of men deze leeszalen al dan niet wenste te subsidiëren. Zoals bekend is 
de samenstelling van de gemeenteraden van de grotere gemeenten zo
danig, dat het aantal gevallen dat subsidie verkreeg wel op de vingers 
van één hand te tellen is. Daar het Rijk niet subsidieer(t) (de), als de 
gemeente niet voorgaat, en er krachtens de geldende subsidievoorwaar
den geen enkel dwangmiddel bestond, een gemeente te dwingen een 
christelijke leeszaal te subsidiëren, wel een r. k, was het aantal christe
lijke leeszalen zo gering als uit de volgende cijfers, opgenomen in het 
rapport, blijkt. In 1925 resp. algemene, r. k en christelijke 47, 23, 2. 
Deze getallen waren in dezelfde volgorde in 1952: 57, 38l en 6. 

Langdurige en moeizame onderhandelingen tussen de Bond van Chris
telijke Leeszalen en de (C. V.) Centrale Vereniging voor O. L. en B. 
hadden vóór de oorlog in deze uiterst onbevredigende toestand geen ver
andering kunnen brengen. Na de oorlog werd na een wenk van minister 
Gielen aan de C. V., het contact weer hervat en de besprekingen leidden 
toen tot een overeenstemming, die rechtskracht zou kunnen krijgen door 
wijziging van de subsidievoorwaarden. In October 1948 werd Minister 
Rutten van deze overeenstemming tussen de C. V. en de Chr. Bond 
mededeling gedaan, waarbij het verzoek ging de subsidievoorwaarden zo
danig te wijzigen, dat ook voor subsidiëring van protestants-christelijke 
leeszalen een rechtsgrond aanwezig zou zij n. 

Het antwoord van de minister een half jaar daarna was de instelling 
van de commissie wier rapport thans vóór ons ligt. 

Ik wij s er dus met nadruk op, dat reeds de instelling van de commissie 
een bittere teleurstelling was voor de voorstanders van de christelijke 
leeszalen. Immers deze commissie betekende in ieder geval langdurig uit
stel van de officiële regeling van de positie van de christelijke leeszaal. 
We zijn nu zes jaar verder na de bereikte overeenstemming en nog is de 
positie van de christelijke leeszalen ongewijzigd. Wel is er in deze jaren 
hier en daar iets ten goede geschied, maar we mogen daarbij niet ver
geten, dat alles wat tot stand komt een gevolg is van welwillendheid en 
niet een gevolg van een recht dat voor deze soort instellingen even goed 
als voor de anders geaarde leeszalen zou moeten bestaan. Met buitenge
wone belangstelling is dus van de zijde der christelijke leeszalen naar de 
verschijning van dit rapport uitgezien. 

Was de situatie op het terrein van de lectuurvoorziening bij het begin 
van het werk der commissie reeds ingewikkeld en hier en daar gespannen, 
tijdens haar werkzaamheid is dit er niet beter op geworden. Dat ook in 
de commissie niet alles botertje tot de boom geweest is, blijkt al uit de 
sobere maar veelzeggende mededeling, dat drie leden der commissie haar 
vergaderingen niet meer hebben bijgewoond 'na de vierde vergadering, 
waarin ze een onoverbrugbaar meningsverschil kregen met de andere 
leden. Toen is de eigenaardige figuur ontstaan, dat een deel van de com
missie niet meer ter vergadering verscheen, maar niet als lid ontslag nam. 
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In de eerste plaats heeft het werk der commissie door dit incident een 
aanzienlijke vertraging van acht maanden ondervonden. Maar wat erger 
is, door deze gang van zaken heeft geen rooms-katholiek deelgenomen 
aan de beraadslaging. De drie leden zijn zich wel als lid van de com
missie blijven beschouwen, maar in overleg met de minister zelf hebben 
ze rustig afgewacht, dat het rapport verscheen, en daarna hebben ze 
in een memorie hun eigen afwijkende mening aan het rapport toegevoegd. 

Mag men nu zeggen, dat dit rapport geenszins de mening weergeeft 
van de rooms-katholieken, die zich met lectuuraangelegenheden bezig
houden? Ik geloof het niet. Wat is nI. het geval? De boven reeds door 
mij gesignaleerde tegenstelling in r. k. kring tussen de Bond van R. K. 
Leeszalen en de K. C. V. L. heeft zich in de commissie voortgezet. Of 
beter: de vertegenwoordigers van de R. K. Bond hebben geen gelegen
heid gehad aan dit rapport mee te werken. De drie uitgetredenen immers 
zijn allen vurige strijders voor de K. C. V. L. Gedurende de loop van de 
vijf jaar dat de commissie werkte, namen ontslag de heren Van de 
Besselaar, Greve en OrmeI. De laatste beiden werden op regelmatige 
wijze vervangen resp. door de heren Van Riemsdijk en Hagoort, die uit 
dezelfde sector voortkwamen als hun voorgangers. Maar de vacature 
Van de Besselaar bleef onvervuld. De heer Van de Besselaar was voor
zitter .wan de Bond van R. K. Leeszalen; het zou dus min of meer voor 
de hand gelegen hebben dat zijn opvolger Mr M. G. J. Bevers zijn plaats 
had ingenomen. Hoewel deze zeker bereid zou zijn geweest, is hij nooit 
voor het lidmaatschap aangezocht en is de vacature Van de Besselaar 
onvervuld gebleven. Merkwaardig is bovendien de houding van de heer 
Peters, die ambtenaar is van het ministerie van O. K. en W., die r. k. is 
en aan de werkzaamheden tot het eind toe heeft deelgenomen. Alleen bij 
de vaststelling van het rapport was de heer Peters volgens een mede
deling in het rapport buitenslands, zodat het rapport zijn handtekening 
niet draagt. De heer Peters sympathiseert sterk met de K. C. V. L. 

Deze onverkwikkelijke geschiedenis maakte de taak van de commissie 
des te zwaarder. Toch moet deze gang van zaken m. i. bekend zijn, wil 
men een goed oordeel vormen over het rapport, wil men de waarde en 
betekenis daarvan doorgronden en vooral, wil men de reacties begrijpen 
die ongetwijfeld van r. k. kant op dit rapport komen of reeds gekomen zijn. 

Het rapport zelf bevat de volgende hoofdstukken: Inleiding; De niet
commerciële bibliotheekvoorziening ; De openbare leeszalen en bibliotheken 
en openbare uitleenbibliotheken; Overige niet-commerciële openbare 
bibliotheken; Lectuurvoorziening voor de jeugd; Commerciële biblio
theken. 

In een viertal bijlagen volgen: Voorontwerp van Wet en Toelichting, 
Resultaat van het bibliotheekonderzoek ; I.nterimrapport over de blinden
bibliotheken; Beknopte overzichten der nationale organisaties. 

Ten slotte volgt de memorie van de leden die niet hebben meegewerkt 
na de vierde vergadering, Dr A. Cornelissen, H. Divendal en Mr Dr 
Ch. van Haren. 

De leden die geacht kunnen worden de belangen van de Bond van 
Christelijke Leeszalen en Bibliotheken te hebben behartigd, zijn Dr K. 
Sprey te Hilversum, penningmeester van die bond en voorzitter van de 
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P. C. L. R, en de heer R Hagoort, sociaal redacteur van De Rotter
dammer. 

Overeenkomstig de opdracht van de minister vond de commissie haar 
taak in 1. tekening van een zo duidelijk1 mogelijk beeld van de huidige 
lectuurvoorziening, 2. een advies met betrekking tot de taak van de over
heid bij de lectuurvoorziening van ons volk in zijn onderscheiden ge
ledingen, en wel algemene richtlijnen als ook bijzondere richtlijnen voor 
de bemoeiingen van de overheid in de huidige situatie, hetzij dat is de 
Rijks, de provinciale of de gemeentelijke overheid, 3. het geven van een 
advies omtrent de vorm van hulp, die de overheid geven moet, en in het 
bijzonder aangaande de voorwaarden die bij de subsidiëring van de ver
schillende lichamen behoren te worden gesteld. 

Belangrijk is in de eerste plaats, dat de commissie ervan uit gaat, dat 
erkend wordt het goed recht van principiële fundering van alle culturele 
arbeid, zodat dus ook een gedifferentieerde bibliotheekvoorziening ge
waarborgd moet zijn. Niet onbillijk lijkt het mij, daarnaast te stipuleren, 
dat het om redenen van efficiency wenselijk is, dat technisch en economisch 
zo veel mogelijk gefedereerd en gecoördineerd wordt. Bovendien neemt 
men aan, dat de taak van de overheid ten aanzien van de bibliotheek
voorziening mutatis mutandis dient te zijn zoals die geregeld is met be
trekking tot het onderwijs. Dit houdt dus in, dat de overheid nonnen 
stelt, aan wier beantwoording een groep het recht ontleent op door de 
overheid gegeven steun op voet van gelijkheid met andere groepen. 

De commissie constateert, dat noodzakelijk is een bibliotheekvoor
ziening, die op groter schaal dan voorheen op het volk in zijn geheel is 
gericht. De grondige sociologische wijzigingen in ons land en de veel
zijdige emancipatie van de verschillende levensbeschouwelijke groepen 
dienen daarbij te worden in acht genomen. Geleidelijke invoering is nood
zakelijk, omdat het gewenst is aan te sluiten bij het historisch gegroeide. 

De commissie gaat uit van de stelling, dat het doel van de bibliotheek
voorziening moet zijn: het brengen van velen tot het goede boek en het 
brengen van het goede boek aan velen. De onderscheiden levenskringen 
in ons volk kunnen de vraag, wat onder "het goede boek" wordt verstaan 
op uiteenlopende wijze beantwoorden. Daarom zou het hanteren van posi
tieve normen daarvoor door de overheid de vrijheid tot het aanhangen der 
onderscheiden in ons land levende overtuigingen aantasten. Dit zou een 
begin zijn van een staatscultuur, zoals die voorkomt in autoritair ge
regeerde landen, die echter in strijd te achten is met onze begrippen van 
democratie. Daarom kan de Nederlandse overheid het lezen van "het 
goede boek" alleen bevorderen op gezag van een lichaam, bestaande uit 
tot oordelen bevoegde landgenoten uit de belangrijkste in ons volk voor
komende levenskringen en dan nog slechts op grond van de negatieve 
norm: niet in strijd met de hier te lande algemeen gehuldigde opvattingen 
ten opzichte van openbare orde, goede zeden en goede smaak. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het eindoordeel van de com
missie een compromis is geworden, hetgeen moeilijk anders denkbaar is, 
als de verschillende levensbeschouwingen zullen krijgen, waarop zij recht 
hebben. Overeenkomstig de opvatting van Minister Rutten, kenbaar ge
maakt bij de installatie van de commissie, heeft zij zich gesteld op het 
standpunt, dat bibliotheekvoorziening niet in de eerste plaats de taak is 
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van de overheid maar va.n het particulier initiatief. De commissie stelt zich 
op dit standpunt, ofschoon het haar bekend is, dat er voorbeelden zijn in 
ons land (Rotterdam, Haarlem en Schiedam), waar de gemeente zelf deze 
voorziening in handen heeft genomen. Ook de leden der commissie die 
geen principieel bezwaar hebben tegen een lectuurvoorziening uitgaande 
van de overheid, zoals dat in andere landen het geval is, kunnen zich er in 
vinden, dat in Nederland de taak van de overheid slechts stimulerend en 
regulerend is. 

Onder volledige erkenning van de vrijheid van iedere groep, haar biblio
theekvoorziening in te richten overeenkomstig haar principiële grondslag, 
met name wat betreft de aanschaffing van lectuur en de aanstelling van 
personeel, is de commissie van oordeel, dat de overheid niet onverschillig 
kan staan tegenover de besteding van de door haar verstrekte gelden. Even
als bij het onderwijs moet zij ook hier een toeziende taak hebben. Zij moet 
waarborgen hebben dat de bibliotheekvoorziening inderdaad strekt tot de 
culturele verheffing van het volk. Daarom moet de overheid er, naar het 
oordeel van de Commissie, op letten, dat de aangeschafte lectuur een ont
wikkelend en vormend karakter draagt, dat de met de leiding, voorlichting 
en uitlening belaste personen over voldoende algemene ontwikkeling en 
kennis van zaken beschikken om hun taak op bevredigende wijze te kunnen 
uitoefenen, dat de lokaliteiten behoorlijk zijn ingericht en dat het zakelijk 
en financieel beheer op economische en administratieve verantwoorde wijze 
wordt gevoerd. 

De voorstanders van christelijke leeszalen kunnen naar mijn mening 
geheel instemmen met de grondstellingen door de commissie geponeerd. 
Hier hebben zij in principe gekregen datgene, waarom ze reeds ongeveer 
40 jaar hebben gevraagd. De christelijke leeszaal is hier niet meer ge
steld als de vreemde uitzondering, als de vereniging van bezwaarden, 
maar positief als een orgaan gelijkwaardig met andere, in het leven ge
roepen op grond van een wereldbeschouwing, die naast andere opvattingen 
in ons land volkomen recht van erkenning verdient. 

Wordt deze grondgedachte in een wettelijke regeling neergelegd en in 
de praktijk billijk verwezenlijkt, want ook daarop komt het aan, dan is de 
barrière weggenomen, die de christelijke leeszalen heeft belet zich ook 
maar enigermate bevredigend te ontwikkelen; dan ontvangt ook het 
protestants-christelijk volksdeel de erkenning op eigen cultuurbehartiging, 
die de rooms-katholieken reeds van de oprichting van hun leeszalen af 
ontvingen. 

In verband met het bestek, mij hier gegund, is het totaal onmogelijk 
het gehele rapport in al zijn details te behandelen. Ik acht dit ook niet 
nodig; het gaat hier vooral om: 1. de volledige erkenning van de protestants
christelijke instellingen naast de algemene en de rooms-katholieke en 2. de 
projectie van een verantwoorde bibliotheekvoorziening op het plattela.nd. 

Voor de o. 1. b. stelt de commissie geen ingrijpende wijzigingen voor, 
al heeft ze natuurlijk - en terecht - heel wat wensen met betrekking 
tot maatregelen, die ze beslist noodzakelijk acht voor een gezonde en 
onmisbare bloei van de bestaande instellingen, die al sinds jaar en dag 
lijden door gebrek aan middelen, waardoor ze geen behoorlijk personeel 
kunnen krijgen, omdat dit uiterst karig betaald wordt, en veel te weinig 
boeken kunnen aanschaffen, aangezien de bedragen voor de boekenaan-
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schaf gevormd worden door de zoal niet negatieve dan toch veelal geringe 
positieve sluitposten van de begroting dier instellingen. Daarom vraagt de 
commissie: verhoging van de salarissen tot het peil dat in 's Rijks dienst 
voor overeenkomstig werk wordt uitgegeven; een pensioenverzekering niet 
alleen voor ouderdomspensioen maar ook voor weduwen- en wezen
pensioen, zodat meer dan tot nu toe mannelijke personen voor dit werk 
kunnen worden geïnteresseerd, waardoor de continuïteit van het werk ten 
zeerste zal worden bevorderd; invaliditeitsverzekering ; ruimer middelen 
voor boekenaanschaf. 

Gaan we met de principiële opzet van de erkenning van leeszalen naar 
levensbeschouwing geheel accoord, het zal - zo zei ik boven reeds -
hierbij vooral aankomen op de practische uitwerking van dit beginsel. 

Met betrekking tot dit punt heeft het rapport mij niet gerustgesteld. In 
het ontwerp Bibliotheekwet, dat de commissie aan haar rapport heeft toe
gevoegd, wordt in artikel 12 gezegd: "Het in artikel 9 bedoelde subsidie 
voor de O. L. B.-en is afhankelijk van het inwonertal der gemeente, waar 
de instelling gevestigd is en wordt berekend volgens een bij Algemene 
Maatregel van Bestuur vast te stellen schaal." In de toelichting luidt het: 
"Deze bepaling beoogt het huidige systeem van subsidiëring van 
O. L. B.-en, zoals dit is neergelegd in de Rijkssubsidievoorwaarden, in
tact te laten. De verhoudingsgetallen en bedragen kunnen uiteraard naar 
behoefte worden gewijzigd." 

Tegen dit artikel heb ik onoverkomelijke bezwaren. Hier heeft nl. al 
veertig jaar de moeilijkheid gelegen bij de bepaling van subsidie voor 
christelijke leeszalen. Wanneer het eindelijk zover gekomen was, dat een 
gemeenteraad subsidie verleende aan een christelijke Leeszaal, dan begon 
opnieuw de grote strijd om de vaststelling van het bedrag dier subsidie, 
juist omdat dat bedrag bepaald moest worden op grond van het inwoner
tal dat geacht werd met een christelijke leeszaal te sympathiseren. Een 
algemene leeszaal krijgt subsidie overeenkomstig het totaal aantal inwoners 
van een bepaalde gemeente, ongeacht het feit of er ook een r.-k. en/of een 
christelijke leeszaal ter plaatse aanwezig is. Dit geldt ook voor de r.k. 
leeszalen in het Zuiden, waar geen sprake is van een algemene leeszaal, 
omdat de gehele bevolking rooms-katholiek is. In plaatsen met een ge
mengde bevolking wordt nauwkeurig het aantal r.k. parochianen bepaald, 
dit getal wordt met anderhalf vermenigvuldigd en zo berekent men het 
aantal inwoners, waarop het subsidie van een r.k. leeszaal wordt ge
baseerd. Geheel anders is het met de christelijke leeszaal. Voor de vast
stelling van het aantal inwoners dat sympathiseert met een instelling van 
die richting, is geen enkele maatstaf gegeven. Al veertig jaar is het resul
taat steeds, dat er een vrij mager aantal inwoners uit de bus komt, waar
naar het subsidiebedrag wordt vastgesteld. Dit kan en dit mag zo niet 
blijven. Geschiedt dit, dan zijn we geen zier verder dan voorheen. Men 
heeft voorheen van officiële zijde er nooit aan gewild enige vaste norm 
te erkennen. Noch op grond van kerkelijke gezindte, noch op grond van 
politieke schakering in de gemeenteraad kon - zo zei men - het subsidie 
worden berekend, omdat het geenszins vaststaat, dat alle leden van een 
bepaalde kerkelijke formatie, of dat alle aanhangers van een politieke 
partij inderdaad bezwaarden zijn tegen een algemene leeszaal of voor-
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standers van een christelijke instelling. Toegegeven dat hierin voor be
paalde kerkelijke en politieke groeperingen waarheid schuilt, dan moet ik 
toch opmerken, dat het beslist zonder enige norm in de praktijk niet gaat. 
Dat heeft de geschiedenis bewezen. Meent men inderdaad dat het op grond 
van de genoemde schakeringen niet mogelijk is een maatstaf aan te nemen 
- ik ben van oordeel dat het bij enige goede wil van beide zijden wel zal 
gaan -, dan is er nog altijd een andere norm die zeker aanvaardbaar is. 
Op grond van het ledental van een christelijke leeszaal kan men door 
vergelijking met de ledentallen van andere leeszalen in een zelfde ge
meente toch zeker komen tot vaststelling van het aantal personen, dat 
geacht wordt een christelijke leeszaal op prijs te stellen. Van de activiteit 
van de verschillende besturen hangt het dan af, tot welke hoogte men zijn 
ledental weet op te voeren. Ieder jaar kan dit getal leden worden ver
geleken. Bovendien is het dan natuurlijk nodig en billijk dat ook christe
lijke leeszalen hun aantal met anderhalf vermenigvuldigd zien, opdat ze 
op gelijke wijze worden behandeld als de r.k. leeszalen. 

Bij deze beschouwing blijft dan nog steeds het feit dat de algemene 
leeszalen bijzonder bevoorrecht worden, daar zij blijvend gesubsidieerd 
worden naar het totaal aantal inwoners van een gemeente, ook al staan 
er twee andere leeszalen naast. Daarom zou ook de vraag overweging 
verdienen of niet bij de subsidiëring van de verschillende leeszalen het totaal 
bedrag aan inwoners gelijk zou moeten zijn aan het werkelijk getal in
woners van een gemeente. Dan zouden inderdaad gelijke voorwaarden 
worden gesteld voor alle inrichtingen. 

Een andere mogelijkheid ligt m. i. ook daar, dat men chr. en r.k. lees
zalen subsidieert naar de reële behoefte, die vastgesteld kan worden op 
grond van subsidies aan overeenkomstige leeszalen in andere gemeenten 
die een ongeveer gelijk aantal inwoners verzorgen. 

Dit alles over te laten aan een algemene maatregel van bestuur is het 
prolongeren van de bestaande, uiterst onrechtvaardige toestand. Hierbij 
wordt juist het punt, dat de aanleiding vormde voor Minister Rutten om 
tot instelling van een commissie over te gaan, geheel open gelaten. 

Op dit punt is het rapport dus zeer teleurstellend. 

Daar komt bij, dat nu zeker de gewettigde vrees bestaat, dat de platte
landsvoorziening aan hetzelfde euvel zal mank gaan; zoals reeds nu in 
de praktijk blijkt, dat eenzelfde gevaar dreigt. 

Voor het platteland stelt de commissie voor te komen tot zg. groeps
bibliotheken. Deze naam is wat dubbelzinnig en het is reeds gebleken, dat 
sommigen hierin zien een voorstel van de commissie, over te gaan tot een 
rijk geschakeerde veelheid van bibliotheken voor alle mogelijke groepen 
van de bevolking. Ik geloof niet, dat de commissie dit zo heeft bedoeld. 
Veeleer ziet zij in de groepsbibliotheken regionale centrales, provincie
gewijze georganiseerd, die voor een bepaalde levensbeschouwelijke groep, 
in een bepaald rayon de bibliotheekverzorging ter hand nemen. Daarbij 
wijst de commissie er terecht op dat het, zal dit voorstel tot uitvoering 
gebracht kunnen worden, nodig is, dat er een zo groot mogelijke coördinatie 
komt tussen geestverwante groepen. Dan alleen zal het mogelijk zijn, 
zonder al te grote kosten, tot een verantwoord bibliotheekstelsel te komen. 
Dan alleen ook kan men vorderen - en ik ben het met de commissie 
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eens, dat dit onafwijsbare eis is -, dat behoorlijk algemeen ontwikkeld 
en bibliotheek-technisch geschoold personeel de werkzaamheden van uit
lening en verzorging verricht. Door wisselcollecties kunnen op deze wijze 
plaatselijke bibliotheken, die een eigen standbibliotheek er op na houden, 
voorzien worden op korte termijn van alles wat ze voor hun leden nodig 
hebben. De behoorlijke verzorging van de plaatselijke bibliotheken zal dan 
ten laste komen van het plaatselijk particulier initiatief, gesteund en ge
stimuleerd door de plaatselijke overheid. Ik vind dit een uitnemend voor
stel en ik geloof, dat dit de enige weg is, waarlangs we kunnen komen 
tot een behoorlijke organisatie van dit deel van het bibliotheekwerk. Alleen 
vraag ik ook hier een van te voren aangegeven norm - de commissie acht 
zich niet in staat die norm te geven bij gebrek aan beschikbare gegevens -
welke onontbeerlijk is voor gezonde en vruchtbare ontplooiing van deze 
sector van lectuurvoorziening. 

De commissie wil een Bibliotheekraad als centraal adviserend orgaan, 
waarin de verschillende stromingen zouden moeten zijn vertegenwoordigd. 
Deze Bibliotheekraad zal permanent van advies dienen en toezicht oefenen 
op de besteding van de gelden. 

Resumerend moet ik zeggen, dat ik voor dit rapport in zijn geheel 
grote bewondering heb. De commissie heeft de uiterst ingewikkelde taak 
op prijzenswaardige wijze volbracht. Het bibliotheekwezen, dat nu vooral 
ten plattelande kwijnt en niet in staat is aan de nodige behoeften te voldoen, 
zal alleen op de wijze, als door de commissie voorgesteld, gezond gemaakt 
kunnen worden. 

Mijn grote bezwaar gaat tegen het voorstel omtrent de vaststelling van 
het subsidie. Op de wijze als door de commissie voorgesteld is dit deel 
onaanvaardbaar voor de voorstanders van een christelijke leeszaal. Trou
wens het is geen voorstel, het is eenvoudig een opnieuw invoeren van 
iets, dat in de practijk totaal ongeschikt is gebleken. Blijft deze opzet ge
handhaafd, dan kunnen we de actie voor een christelijke leeszaal wel 
staken en dan zal ook de plattelandsvoorziening, waaraan juist voor ons 
volksdeel zo grote behoefte is, totaal mislukken. 

Op het ogenblik leven we onder de zg. overgangsbepalingen, d. w. z. 
gedurende de laatste vijf jaar heeft de minister op alle mogelijke wijzen 
getracht het plattelandswerk, dat groeit, te steunen en te bevorderen. Hier
bij ontbrak het ten enenmale aan behoorlijke richtlijnen. Deze toestand 
mag niet lang meer bestendigd blijven. Daarom is het ten zeerste te hopen 
dat de minister uit zichzelf, of daartoe genoopt door de volksvertegen
woordiging, ten spoedigste komt met voorstellen om de overbruggingstijd 
te doen beëindigen en een definitieve regeling in te voe'ren. 

Daarom heb ik ook bezwaren tegen het voorstel van de drie heren, dat 
afzonderlijk is gepubliceerd. In punt e van hun betoog pleiten zij voor een 
voortzetting van de overbruggingstijd. Het luidt daar: "daar in de bijeen
komsten van een voorlopige adviescommissie ten departemente klaarblijke
lijk onderling en ook met de betrokken afdeling overeenstemming werd 
bereikt over het uitgangspunt voor de wijze van subsidiëren en daarvoor 
als basis de exploitatielasten met een vast subsidiepercentage aanvaardbaar 
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werd geacht, lijkt het ondergetekenden nuttig te proberen bij dat uitgangs
punt aan te knopen." 

Ook met betrekking tot het krachtige beroep op de regeling van de 
subsidiëring van het onderwijs, hebben deze drie heren m. i. één ding 
vergeten nI. dat we bij het onderwijs leerplicht hebben. Aan die leerplicht 
moet iedere jonge Nederlander voldoen. Leesplicht daarentegen bestaat er 
niet, al erkent ieder de grote betekenis van goede en ontwikkelende lectuur. 
Daarom wel recht voor iedere levensbeschouwing, naar eigen inzicht die 
culturele ontwikkeling te leiden, maar de overwegingen die daartoe leiden, 
zijn van geheel andere aard. 

Het is mijn overtuiging dat een groot deel van de rooms-katholieken 
het met de beschouwing van deze drie heren niet eens is. 

Ondanks de dringende behoefte aan een afdoende regeling zal ieder 
die nauwkeurig kennis neemt van de schier onoplosbare moeilijkheden die 
op het gebied van de lectuurvoorziening blijken te bestaan, niet optimis
tisch zijn over het tempo, waarin de oplossing zal worden gevonden. 

Het lijkt mij ten slotte uiterst nuttig dat men in antirevolutionaire kring 
begint met ernstige studie van het lectuurprobleem, zoals dat heden vóór 
ons ligt. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. MR L. W. G. SCHOLTEN 

De gebeurtenissen van de laatste weken dragen een zeer eigenaardig 
karakter. Velen toch leefden in de veronderstelling, dat het centrum van 
de beweging der volken toch altijd gevonden werd in de westerse landen. 
De feiten van het jongste verleden staan hiermede echter op gespannen 
voet. Het is toch zo, dat tot de belangrijkste gebeurtenissen voorzover zij 
op Europa betrekking hebben, Rusland het initiatief nam. En de belang
stelling voor hetgeen buiten Europa geschiedt, wordt gewekt door het 
optreden van een aantal landen in Azië en Afrika. 

Bij het eerste denken wij vooral aan Oostenrijk en Joegoslavië. Bij het 
tweede aan de conferentie te Bandoeng. 

De methoden der Russische diplomaten na de tweede wereldoorlog heb
ben wij nooit zo erg kunnen bewonderen. Steeds hadden wij de indruk, 
dat deze geheel negatief waren ingesteld. Dank zij hun geweldige krachts
inspanning en hun weergaloze opofferingen, hadden de Russen in 1945 
stellingen kunnen betrekken aan de Elbe, waardoor hun stoutste ver
wachtingen waren overtroffen. Om deze stellingen te beschermen hadden 
zij een grote krans van satellietstaten weten te vormen, te beginnen bij 
Finland via Polen, Tsjecho Slowakije, Hongarije tot op de Balkan, waar 
Roemenië, Bulgarije en Albanië het Europese eindpunt vormden. Boven
dien hadden de Russen het voordeel, dat de westelijke volken leefden in 
een doorlopende angst voor agressie. 
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Toen zich echter het westen ging bewapenen, in de N.A.V.O. en, na 
het mislukken van de Europese defensiegemeenschap, in een hernieuwde 
West-Europese Unie, gingen de Russen over tot een versterkte nieuwe 
methode, die van de in vrij vriendelijke vormen gehulde obstructie. Elke 
conferentie werd gesaboteerd, door agendakwesties, door vraagstukken 
van procedure, desnoods door een eenvoudig neen. Dat was niet erg 
verstandig, omdat de Russen op tal van punten door gebruik te maken 
van diplomatiek talent, vrij belangrijke voordelen hadden kunnen ver
krijgen. De oude Stalin miste aan het eind van zijn loopbaan elk vision
nair element in zijn staatkunde en Molotow was voortdurend bereid deze 
negatieve politiek uit te voeren. Met Rusland viel niets te bereiken. En 
aangezien er verschillende vraagstukken waren, die om oplossing schreeuw
den, vroegen velen zich met schrik af, of alleen een oorlog enige wijziging 
zou kunnen aanbrengen. Een oorlog, waarbij het gebruik van de A-bom 
en de H-bom en van allerlei biologische en chemische wapenen het bestaan 
van het gehele mensdom scheen te bedreigen. 

Daarin is nu plotseling wijziging gekomen. Nog voordat de Duitse 
bondsrepubliek van Bonn de volledige souvereiniteit herkreeg, deed 
Moskou aan de regering van Oostenrijk weten, dat het bereid was tot 
onderhandelingen over het herstel van de Oostenrijkse souvereiniteit. 
Rechtstreekse onderhandelingen tussen de machthebbers in Moskou en 
de regering in Wenen, brachten schielijk overeenstemming. En aange
zien de onderdelen van de getroffen overeenkomst vrij nauwkeurig over
eenstemden met wat reeds vele maanden geleden door het westen werd 
voorgesteld, was men verzekerd van de instemming van de westerse 
regeringen. Vandaar dat vlak na de herdenking van de capitulatie van 
Duitsland, Oostenrijk zijn volledige souvereiniteit zag hersteld. En de 
nieuwe onafhankelijke regering verklaarde terstond Oostenrijk voor 
eeuwig neutraal. 

Klaarblijkelijk heeft de Russische regering gemeend, dat zij door dit 
initiatief haar belangen heeft behartigd. En dit is te begrijpen. Oostenrijk 
toch is strategisch een der punten waar de wegen van het westen naar 
het oosten kunnen worden aangevallen. Vandaar dat Wenen reeds 
eeuwenlang het doelwit was van de aanstormende horden uit het oosten. 
Vandaar ook, dat veroveraars als Napoleon zich altijd naar Wenen 
hebben gericht. 

Rusland moest dus altijd bedacht zijn op aanvallen via het gebied van 
Oostenrijk. Van aanvallen over Oostenrijk naar het westen was Rusland 
echter reeds lang teruggekomen. De regering te Moskou kon dus vrij 
gemakkelijk dit land opgeven als object van bezetting. Maar men stelde 
wel prijs op een afgrendeling van een mogelijke agressie. Zo kon Moskou 
gerust medewerken aan het herstel van de Oostenrijkse souvereiniteit, 
mits Oostenrijk daartegenover maar garanties gaf, dat het de westelijke 
mogendheden op zijn grondgebied geen bases zou toelaten, welke ge
richt zouden zijn tegen Rusland. Bovendien moest Oostenrijk verklaren 
niet te zullen toetreden tot enige militaire alliantie. Al het andere valt 
daarbij in het niet, zoals de regeling van de Duitse bezittingen op Oosten
rijks gebied, de teruggave van de Donauvloot en het gebruik van de rijke 
petroleumbronnen in het meest westelijke gedeelte van Oostenrijk. 
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Behalve dit gevolg, dat voortgevloeid was uit de ligging van Oosten
rijk zelf, had de sluiting van dit verdrag voor Rusland nog andere voor
delen. De overeenkomst was zo gemakkelijk tot stand gekomen, met mede
werking van de grote vier gezamenlijk. In Duitsland zou men zich 
ongetwijfeld gaan afvragen of op dergelijke wijze ook niet het herstel 
van de Duitse eenheid en onafhankelijkheid kon worden verkregen. De 
Duitse bondsrepubliek van Bonn is inderdaad onafhankelijk, maar deze 
onafhankelijkheid is gekoppeld aan de herbewapening in Atlantisch ver
band. Grote groepen van de Duitse bevolking hebben ernstige bezwaren 
tegen deze remilitarisering. En allen begrijpen, dat de overeenkomsten 
van Parijs en Londen aan een vereniging met Oost-Duitsland in de weg 
staan. Het westen had dit alleen geaccepteerd, omdat het zich beschermen 
wilde tegen een overspoeling door het communisme. Maar indien men 
nu eens dezelfde weg als Oostenrijk insloeg, zou men dan ook met een
voudige neutraliteeitsverklaring de eenheid en de feitelijke onafhankelijk
heid voor geheel Duitsland kunnen verkrijgen? Adenauer heeft deze 
methode volstrekt afgewezen, omdat hij niet gelooft aan de doeltreffend
heid van deze politiek. Maar zijn alle Duitsers het daarmede eens? 

Onmiddellijk in aansluiting op het gelukken van de onderhandelingen 
met Oostenrijk heeft Moskou met de regering van Belgrado een over
eenkomst gesloten over het voeren van onderhandelingen tot herstel van 
de goede verstandhouding tussen Tito en Moskou. De regering te Moskou 
verklaarde zich zelfs bereid haar grote figuren naar Belgrado te zenden 
en wel, onder leiding van de voornaamste der communistische partij. 

Men zal zich herinneren, dat het geschil tussen Tito en Moskou ont
stond, toen de Joegoslavische maarschalk, tengevolge van de oppositie 
van de boeren in zijn land, niet meer bereid bleek het Marxisme in al 
zijn consequenties, zoals Moskou die voorschreef, verder door te voeren. 
Hij wenste een soort nationaal communisme zoals Mao Tsje Toeng dat 
later in China wilde toepassen. Tito aanvaardde de gevolgen van het 
uitstoten uit de Komintern en wist geleidelijk de gunst van het westen 
te winnen. Zijn reis naar Londen werd bij dit streven wel het hoogtepunt. 
Economische steun van de westelijke democratieë.n was van deze ge
wijzigde politiek van Tito het blijde gevolg. En de regeling van de 
kwestie-Triëst was voor Joegoslavië niet al te onvoordelig. Bovendien 
kreeg Tito een sterke steun in de rug, indien Moskou zich tegen zijn 
land zou keren. 

De westelijke mogendheden hadden daarbij het voordeel, dat er in 
de rij van de beschermende staten rondom Rusland een open plek was 
gekomen. Indien nodig zou Joegoslavië thans de weg kunnen openen 
naar de Donauvlakte. En in elk geval zou een Russische opmars naar de 
Middellandse zee een gevaarlijke aanvalsmogelijkheid op de flanken 
moeten riskeren. 

Het schijnt, dat Rusland daarin thans weer verandering wil brengen. 
Maar daartoe moeten de huidige heersers in Moskou feitelijk erkennen, 
dat de politiek van Stalin heeft gefaald. Zij zullen ook moeten erkennen, 
dat er goede verstandhouding mogelijk is met een volk, dat door een 
andere ideologie wordt beheerst dan die van het zuivere marxisme. 
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De conferentie in Bandoeng was het uitvloeisel van een besluit der zoge
naamde Colombostaten : India, Pakistan, Ceylon, Birma en Indonesië. 
Deze staten willen in grote lijnen een doelbewuste Aziatische, in elk geval 
een niet door het Westen geleide politiek, men wenst een eigen weg 
te gaan, die niet door Moskou of door Washington wordt gedecreteerd. 
Natuurlijk is er onderli.ng groot verschil van mening. 

Reeds terstond na het bekend worden van het bijeenroepen van een 
conferentie van staten uit Azië en Afrika heeft men zich afgevraagd, 
wat wel het bindend element zou zijn voor deze bijeenkomst. Economisch 
is er niet de minste eenheid. Sociaal kan men alleen wijzen op de schrij
nende armoede, die vrijwel overal heerst, die gepaard gaat met de 
jammerlijkste verhoudingen op het gebied van volkshuisvesting en volks
gezondheid. Waarschijnlijk hebben de deelnemende staten zich als een
heid gevoeld door hun verzet tegen het westerse dusgenaamde kolonia
lisme en tegen de ondergeschiktheid van deze twee werelddelen aan de 
westerse cultuur. 

Geheel op Oosterse wijze heeft men niet gestreefd naar besluitvor
ming via stemmen bij meerderheid, maar door voortdurend overleg en 
door herhaald gesprek. 

Dit gesprek was wel nodig, omdat men overal tegenstellingen ontmoette. 
Zo keert Pakistan zich scherp tegen het communisme, op grond van 
zijn mohammedanisme. Maar Indonesië kan deze houding niet over
nemen, omdat enigen in zijn regering sympathiek staan tegenover Moskou. 
Enkele leden van de Colombo staten behoren met Groot-Brittannië tot 
een gemenebest, terwijl Indonesië daarentege.n weer in een zekere kramp
achtige houding ten opzichte van het westen verkeert. Tussen Japan 
en het rode China is haast meer verschil dan overeenkomst. En terwijl 
de Philippijnen en Turkije zeer sympathiek staan tegenover het weste.n, 
komt men via Siam en de Libanon geleidelijk uit bij een staat als Viet
Nam, waarvan een gedeelte nog in een open conflict met het westen leeft. 

Wat voor gemeenschappelijk belang heeft de bewoner van de Afri
kaanse Goudkust met de hoogbeschaafde heersende groep uit India? Wat 
voor cultuurgemeenschap is er tussen de christenbevolking van de Libanon 
en de in onwetendheid verzonken bewoner van Afghanistan? En wat voor 
gemeenschap is er tussen de in de nog middeleeuwse verhoudingen weg
gedoken Bedouien van Yemen en de moderne Japannees? En toch zal 
er iets gemeenschappelijks moeten bestaan, wil men iets verder komen 
dan tot platonische verklaringen van vriendschap. 

De besluiten van Bandoeng zal men echter niet moeten benaderen 
met westerse logica. Het geestelijk leven i.n die streken wordt niet be
heerst door de rede, maar door de mythe. Men werkt meer met analogie 
dan met deductie. Daardoor staat er zoveel in de besluiten, dat men in het 
westen niet begrijpt. Men verklaart uitdrukkelijk, dat men zich ver
bonden gevoelt aan de rechten van de mens, zoals die onlangs zijn af
gekondigd. Heeft men zich daarbij ingedacht, dat daarin ook voorkomt 
de bepaling, dat niemand bij de rechtspleging mag worden gemarteld, 
dat ieder bij zijn verdediging alle rechten zal moeten hebben, die daar
voor nodig zijn? De wil van het volk is de basis van het gezag. Die wil 
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moet worden uitgedrukt door vrije periodieke, geheime verkiezingen. Wij 
deden maar een greep, om te kunnen verklaren, waarom het westen hier 
de wenkbrauwen van verbazing fronst. 

In Bandoeng stelde men zich uitdrukkelijk tegenover de politiek van 
rassendiscriminatie, zoals die o.a. in Zuid-Afrika geldt. Ook wil men de 
spanning tussen Jordanië en Israël, dat overigens niet was uitgenodigd, 
doen verdwijnen en verder drong men aan op opheffing van de koloniale 
status van Nieuw-Guinea. 

Toch moet men niet enkel critiek hebben. Want op het gebied der cul
turele samenwerking kwam men tot verstandige besluiten. Met nadruk 
verklaarde men, dat Azië en Afrika bakermat waren van de grote wereld
religies. Dit is ongetwijfeld juist, mits men zich bij Afrika tot het noorden 
bepaalt. Elke aansporing tot uitwisseling van cultuur moet worden toege
juicht. Ook verdient het waardering, dat men zo sterk de nadruk heeft 
gelegd op de versterking van de inheemse beschaving in de verschillende 
gebieden. In dat opzicht kan men nog met een zekere trots terug zien 
op het Nederlands bewind over het huidige Indonesië, dat altijd en overal 
die inheemse cultuur heeft bevorderd. 

Het aftreden van Churchill heeft bij dit alles weinig nieuwe reacties 
opgeroepen. Men wacht als het ware af, of de op handen zijnde ver
kiezingen de macht van de conservatieven zullen overbrengen op de 
Britse Partij van de Arbeid. Is dat niet het geval, dan zal naar alle 
waarschijnlijkheid de staatkunde van Londen gedragen worden door 
dezelfde beginselen als in de tijd van Churchill. Wel werd het aftreden 
het welkome sein, zich nog eens klaar voor ogen te stellen, wat deze 
vertegenwoordiger van het oude Britse imperialisme heeft betekend voor 
het bestaan van de democratie van het westen. Voor het ogenblik zal 
daarbij vooral de aandacht vallen op zijn invloed bij het streven naar de 
nauwere samenwerking in West-Europees verband, dat zijn voorlopig 
hoogtepunt gevonden heeft in de opneming van de Duitse bondsrepu
bliek onder de vrije volken. En wellicht zal zijn invloed ook nog na
werken bij de verwezenlijking vab. een van zijn liefste plannen: de her
nieuwde bespreking tussen de hoogste leiders der vier verbondenen uit 
de tweede wereldoorlog, waarover op het ogenblik wordt gesproken met 
meer warmte dan men sinds lang gewend is. 

* 

VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG. Er bestaan hier plannen met medewerking van prOVinCIe 
en gemeenten te komen tot oprichting van een schoolpsychologische dienst. 
Een medisch-paedagogisch bureau zal daarmede wellicht in verband wor
den gebracht. Men zal wel willen streven naar een figuur, in welker 
bestuur de "zuilen" vertegenwoordigd zullen worden. Naar het mij 
voorkomt zal dat niet de grootste moeilijkheden opleveren. De bezetting 
van het uitvoerende apparaat echter wel: in de christelijke school kan 
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men toch geen "neutrale" psycholoog welkom heten. Toen ik een op
merking van die aard maakte, werd beweerd, dat het rekening houden 
met de onderscheidene groeperingen bij de bezetting van het uitvoerende 
apparaat practisch onmogelijk is, en verder: dat "rechts" daarvoor ook 
niet voldoende geschikte krachten ter beschikking had. 

In onze eigen kringen bespeur ik op dit en verwante gebieden een 
verschrikkelijke laksheid. Zo zijn ze hier ter plaatse nauwelijks in be
weging te krijgen voor de stichting van een christelijk bureau voor 
school- en beroepskeuze. Men schijnt niet te zien, dat via de geestelijke 
gezondheidszorg e.d. de zogenaamde "neutraliteit" maar al te gemak
kelijk vaste voet zou kunnen krijgen in de christelijke school. 

Kunt u mij adviseren omtrent de te bewandelen weg? Hoe kunnen 
wij nog redden wat er te redden is? 

ANTWOORD. Bij aangelegenheden als u aan de orde stelt, is het 
steeds goed, in het oog te vatten, welke plaats naar a.r. inzicht volgens 
Gods bestel de staat tussen de overige levensverbanden inneemt en wat 
als richtsnoer moet gelden voor een juiste vervulling van haar taak door 
de overheid. 

God Die Zelf de enige absolute Souverein wil zijn, heeft niet gewild, 
dat enig menselijk levensverband de andere zO'u overheersen, maar dat 
ze alle onder Zijn oppersouvereiniteit zouden functionneren naar eigen 
aard, wezen, karakter, structuur, zoals Hij die in Zijn wet voor het 
geschapene heeft neergelegd. Ze hebben alle souvereiniteit in eigen kring 
en hebben die van elkander te eerbiedigen. 

Daarbij is dan, naar calvinistisch-antirevolutionair inzicht, de overheid 
in de staat geroepen tot behartiging van het algemeen belang onder het 
gezichtspunt van de handhaving der openbare gerechtigheid. Er moet 
een rechtsgrond wezen, dat de overheid een bepaalde aangelegenheid ter 
hand neemt, alsmede daarvoor, hoe zij die behartigt. 

Daarbij valt dan te bedenken, dat de staat is een in de monopolisering 
van de zwaardmacht gefundeerde dwang-rechtsgemeenschap. Die zwaard
macht en die dwang mogen slechts worden ingeroepen, wanneer zulks 
ter behartiging van een aangelegenheid van algemeen belang beslist nood
zakelijk is. In zekere gevallen is dat veel eerder zo dan in andere. Men 
vergelijke b.v. het rechtswezen (m.n. strafrecht, gevangenissen), de politie 
en de krijgsmacht, de zorg voor wegen, dijken, sociale en economische 
aangelegenheden, onderwijs en cultuur. Het is dan duidelijk, dat over
heidsingrijpen ter behartiging van het algemeen belang in het ene geval 
veel eerder aan de orde en gerechtvaardigd is dan in een ander. En ook, 
dat de overheid sommige van deze aangelegenheden exclusief zelf moet 
behartigen, terwijl zij met betrekking tot andere veeleer de zelfwerkzaam
heid van haar burgers moet prikkelen en steunen. In de laatstbedoelde 
gevallen zorge de overheid ook, dat die zelfwerkzaamheid dan echte zelf
werkzaamheid is. Zij moet er niet bij voorbaat op uit zijn een van over
heidswege opgezet en wellicht zelfs in het leven geroepen lichaam, -
b.v. in de tegenwoordig zo geliefde rechtsvorm van de stichting -, dat 
van overheidswege wordt gesubsidieerd en dan uiteraard ook gecontro
leerd, alleen maar met belanghebbenden en deskundigen op de bestuurs
posten te bezetten. Want dat is slechts een schijn van zelfwerkzaamheid, 
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maar in feite functionele decentralisatie, en dat wil steeds zeggen: 
decentralisatie van overheidswerkzaamheid. Die figuur kan nodig en ver
antwoord zijn, maar alleen daar waar echte zelfwerkzaamheid achter
wege blijft en ook niet valt te wekken. 

In bepaalde gevalen zijn zulke figuren, welke in het godsdienstig zo 
gemengde Nederland uiteraard een "neutraal" c.q. een compromis- of 
synthese-karakter dragen, wegens de aard van het te behartigen belang 
nog extra bedenkelijk. 

En nu dreigen wij op het gebied van de naar hedendaagse inzichten 
met de school verband houdende gebieden van zorg meer en meer deze 
onwenselijke kant op te gaan. Schoolartsendiensten, medisch-paedagogische 
bureaux, schoolpsychologische diensten, bureaux voor school- en beroeps
keuze worden meer en meer door de overheid opgezet ten behoeve van 
het gehele onderwijs van alle richtingen. Op zijn best worden vertegen
woordigers van deze geestelijke richtingen bij het besturen van zulk een 
dienst ingeschakeld en wordt er in de personeelsbezetting enige gods
dienstige differentiatie aangebracht. 

Ter zake van de schoolartsendienst heb ik in A.R.S. XVII (1947), 
blz. 92 v.v. een advies gepubliceerd, waarin - in navolging o.a. van 
Dr Schouten - is betoogd, dat en waarom het christelijk schoolwezen 
eigen schoolartsendiensten in het leven zou behoren te roepen, maar 
waarin tevens is aangegeven, hoe een aanvaardbare surrogaat-oplossing 
bij gebruikmaking van een overheidsschoolartsendienst valt te construe
ren, nu eenmaal de overheid wettelijk (nog) niet verplicht is en over 
(vrijwel) de gehele linie ook weigerachtig, zulke eigen schoolartsen
diensten van het bijzonder onderwijs naar recht op gelijke voet met de 
overheidsschoolartsendiensten te subsidiëren. 

Dit laatste doet zich bij de overige hierbovengenoemde diensten en 
bureaux ook voor. Te dier zake zijn dezelfde twee factoren aan te wijzen 
als bij de schoolartsendiensten. De eerstaangewezenen, t.W. de school
houders (bij het protestantse bijzonder onderwijs dus in het algemeen 
de schoolverenigingen), de ouders zelf, de "maatschappelijke" organisaties 
van allerlei aard, pakken deze zaken niet aan, zoals ze indertijd ook de 
organisatie van eigen schoolartsendiensten (taak immers - zie mijn 
vroeger advies - van de schoolhouders) niet hebben aangepakt; zij 
blijven over het geheel genomen bij de pakken neerzitten; zelfs blijven 
zij in gebreke een organisatorisch kader te scheppen voor het opzetten 
van eigen schoolartsendiensten, medisch-paedagogische bureaux, school
psychologische diensten, bureaux voor school- en beroepskeuze. 

De overheid is hieraan mede schuld. Te beginnen met de schoolartsen-
diensten, en vervolgens doorgaande met de overige genoemde diensten en ~ 
bureaux, heeft zij er steeds naar gestreefd, die in eigen hand te houden. 
De besturen van de bijzondere scholen en de ouders van kinderen welke 
deze scholen bezoeken, worden in de gelegenheid gesteld van deze dien-
sten op dezelfde voorwaarden gebruik te maken als voor de openbare 
scholen gelden; de overheid heeft in besturen van semi-officiële instel-
lingen van deze aard of in commissies van advies eventueel vertegen
woordigers der onderscheidene "zuilen" willen opnemen; eventueel is zij 
bereid er naar te streven, personeel van onderscheiden religieuze over-
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tuiging en levensbeschouwing er aan te verbinden; desnoods wil zij met 
zekere wensen aangaande de werkwijze rekening houden, wanneer ook de 
bijzondere scholen van de overheidsdienst gebruik maken; maar het is en 
blijft een overheids- of semi-overheidsdienst met een "neutraal" c.q. 
een compromis- of synthese-karakter. En de overheid weigert tot nog toe 
elk subsidie voor eigen diensten van het bijzonder onderwijs op deze 
gebieden. 

Voor wat betreft de voorziening met schoolartsen heb ik de noodweg 
van het gebruik maken door bijzondere scholen, op zekere scherp gefor
muleerde voorwaarden, van de overheidsschoolartsendiensten indertijd 
desnoods begaanbaar geacht, mits de schoolarts zich tot het oefenen van 
medisch schooltoezicht zou beperken. Dat wil niet zeggen, dat dit bewan
delen van die noodweg zonder bezwaren zou zijn. Integendeel doet het 
al heel licht de eigen verantwoordelijkheid van de schoolvereniging als 
schoolhoud ster met betrekking tot het geneeskundig schooltoezicht uit het 
oog verlieze.n. 

En hij de nieuwere diensten, welke boven een en ander maal werden 
genoemd, gaat het in het geheel niet meer om toezicht, maar juist om 
(voorbereiding van) behandeling of om advies ter zake van de benadering, 
de opvoeding en de opleiding van het, c.q. "moeilijke", kind. 

Daar is de figuur van gebruikmaken van een "neutrale", compromis
of synthese- (semi-)overheidsdienst niet te verdedigen. 

Men vindt hier ook geen bevredigende oplossing door een paar per
sonen van eigen richting in het bestuur of de commissie van toezicht c.q. 
van advies, dan wel ander het personeel van de dienst geplaatst te krijgen. 

Uiteraard is een en ander het minste, wanneer door onwil van de over
heid en laksheid van de protestantse christenen en schoolbesturen het 
verkrijgen van eige.n diensten wordt verhinderd. En dan is het onzin, dat 
er in de kring der protestantse christenen niet voldoende geschoolde 
krachten zouden zijn te vinden als personeel voor een overheids-, een 
synthese- of compromis-dienst. Bovendien zal hier de vraag het aanbod 
stimuleren. (Een en ander geldt uiteraard ook, wanneer het wel tot eigen 
diensten zou komen.) In de praktijk geschiedt de personeels-samenstelling 
ook op die wijze. 

Maar de juiste figuur is een geheel andere. Voor de openbare scholen 
is de overheid schoolhoudster en daarvoor dient zij dus als zodanig school
artsen- en schoolpsychologische diensten e.d. in stand te houden. Maar 
daarnaast stelle zij, in de lijn van wat ook ten aanzien van het onderwijs 
zelf geldt, de schoolhouders der bijzondere scholen, die eigen verantwoor
delijkheid hebben verstaan, in staat zulke diensten voor de eigen scholen 
op te richten en te exploiteren. Dat betekent dus: subsidiëren. 

Het is duidelijk, dat wij hier staan voor een belangrijke politieke 
kwestie. In de schoolstrijd werd de erkenning van het gelijke recht der 
bijzondere school verkregen; maar op allerlei neventerreinen wordt ons dat 
gelijke recht door liberaal en socialist nog steeds betwist, waarbij zij dan 
nog worden gesteund door protestanten van de rechterzijde, zelfs ook 
wel antirevolutionairen, die de gevaren en de konsekwenties op deze ge
bieden niet zien liggen. Met de roomsen staat dit anders. 

Wie hier pleit voor zijn recht zal allicht het verwijt van "verzuiling" 
wel weer te horen krijgen. Maar als de begeerte naar eigen medisch-
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paedagogische bureaux, schoolpsychologische diensten e.d. bij het chris
telijk onderwijs, "verzuiling" is, dan zijn onze christelijke scholen zelf 
de eerste, de grootste, de ergste "verzuiling" geweest. Volgens de voor
standers der openbare school zijn ze dat dan ook. Maar dan zijn de 
kerken het niet minder! Evenwel niet wij hebben de antithese gemaakt, 
maar die is er sinds de zondeval: niet allereerst tussen mensen, maar ten 
diepste tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan Gods wet. En dat 
werkt door, zeker ook in al wat samenhangt met onderwijs en opvoeding. 

En daarom is het in de Nederlandse verhoudingen duidelijk, waarop in 
het onderhavig geval onze actie moet zijn gericht. 

Intussen volgt uit het voorgaande nog iets, te weten: dat hier geen 
terrein ligt voor primair-provinciale activiteit. De gemeente is immers 
schoolhoudster voor de openbare school, en soms het Rijk, maar niet 
de provincie. De organisatie van al zulke diensten als waarvan een en 
andermaal sprake was voor de kinderen der openbare school is derhalve 
primair taak der gemeente, eventueel in intergemeentelijke samenwerking. 
Wel kunnen Rijk en provincie de gemeenten hierin geldelijk steunen. 

Het bijzonder onderwijs in zijn onderscheidene richtingen stichte eigen 
lichamen, waarvan er voor elke richting in een zeker gebied zich één 
al de voorzieningen waarvan sprake is, zou kunnen aantrekken. Dan 
krijgt men levensvatbare diensten. Maar dan dienen gemeente, provincie 
en Rijk hier financiëel te hulp te komen. 

Wat de provincie dus op zijn hoogst moet doen is: de gemeenten en de 
besturen der bijzondere scholen aanmoedigen, lichamen tot het treffen 
van voorzieningen als bedoeld te stichten en hun daartoe een zekere sub
sidie voor aan bepaalde eisen voldoende voorzieningen in uitzicht te stel
len. Voor de gemeenten zou daarbij een der voorwaarden moeten zijn, 
dat zij op provinciaal subsidie - dat dan ook niet te gering moet zijn -
aanspraak verkrijgen, wanneer zij eenzelfde bedrag per leerling, na af
trek van het provinciaal subsidie, aan de lichamen van het bijzondere 
onderwijs die overeenkomstige diensten in stand houden, toekennen als zij 
zelf voor de openbare dienst uitgeven. G. 

* 
BOEKBESPREKING 

Dr K. J. KRAAN, Een christelijke confrontatie met Mar.:>:, 
Lenin en Stalin. Uitgave Kok, Kampen, 1953; 419 blz. 

Het probleem van het communisme mag thans minder geladen zijn van 
een onmiddellijke dreiging dan vlak na de oorlog, de onmogelijkheid van 
een aanvaardbare oplossing, van een duurzame ontspanning dringt zich 
nu nog sterker aan ons op dan toen. Wie nog beseft, hoe sterk en be
zielend een geloof kan zijn en hoe radicaal de antithese voortvloeiend uit 
het communistisch geloof is, en wie de tactiek van dit communisme niet 
voor zijn strategie aanziet, zal zich met weinig hoop bewegen tussen de 
mogelijkheden van een oorlog, een bekering van de communistische élite 
en een omwenteling opkomende uit de volkeren onder dit regime. Het 
eerste ziet er uit als een onherstelbare ramp, alhoewel millioenen in hun 
nood juist deze ramp als een verlossing tegemoet zien; van het tweede is 
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geen teken te bespeuren, noch te verwachten op grond van de historie van 
het humanisme op deze lijn; van de derde mogelijkheid zijn enkele licht
punten op te merken, maar men kan zich niet voorstellen, hoe enige be
weging het maatschappelijk apparaat van het communisme doeltreffend 
partij zou kunnen geven. 

Daarbij komt nu, dat de situatie in ongunstige zin veranderd is. Het 
inhalen van de technische achterstand gaat gestadig voort. Vervolgens 
heeft de verbijsterend snelle politieke ontwikkeling van Azië de structuur 
van het probleem geheel gewijzigd en wel ten gunste van het communisme. 
Hoe gering de politieke macht aldaar ook is, de dynamiek vergoedt het 
tekort aan gewicht zodanig, dat de invloed van \Vest-Europa een schaduw 
is geworden van die van vijftig jaar geleden en dat de Verenigde Staten 
steeds sterker in de verdediging worden gedrongen. Tenslotte heeft de 
verdere ontwikkeling van het atoomwapen het probleem van een oorlog 
in een nieuw licht gesteld. 

Genève was in dit verband een bedenkelijk symptoom voor het westen. 
Als Amerika zich daar nog een radicaal standpunt veroorloofde, in het 
besef dat het communisme door een radicale antithese wordt beheerst, 
dan meende Engeland zich dat uit lijfsbehoud niet meer te kunnen ver
oorloven; het zoekt tastend naar een andere weg, een weg van ontspan
ning en toenadering. 

Bestaat er nog zo'n weg? Het onderzoek naar de herkomst van het 
communisme en naar zijn drijfveren en doeleinden is van beslissende be
tekenis voor de beantwoording van die vraag. 

Dr Kraan heeft aan de studies over dat onderwerp een werk van 
formaat toegevoegd. Hij heeft aan zijn beschouwing een zeer omvangrijke 
en ook brede documentatie ten grondslag gelegd. Aan de voorwaarden om 
te komen tot een confrontatie met het communisme, die hij wenst, is ruim
schoots voldaan. 

Hij heeft echter een christelijke confrontatie beoogd en dat is van het 
grootste gewicht, omdat slechts door het aanleggen van christelijke maat
staven het communisme werkelijk te peilen, en onze eigen houding in 
allerlei relaties met het communisme te bepalen is. 

Eerst iets over vorm en stijl. Het boek is prettig leesbaar; vele 
stukken zijn zelfs boeiend te noemen. De lezer krijgt een overvloed van 
belangwekkend materiaal en belangrijke onderwerpen te verwerken. Aan 
de uitbundigheid van dit boek kan men bespeuren, dat de schrijver er 
met enthousiasme aan gewerkt heeft. De opbouw heeft daaronder echter 
wel geleden. Men weet niet altijd waar de schrijver mee bezig is en waar 
hij heen wil. Soms weet de schrijver op de volgende bladzijde zelf niet 
precies meer, wat hij wilde aantonen. Herhalingen treft men er vele aan. 
En niet altijd zijn de citaten en argumenten terzake dienende. 

In een strakke en voor de lezer doorzichtige opbouw is de schrijver 
noch wat de grote lijnen noch wat de détails betreft geslaagd. Er is b.v. 
reeds teveel critische toetsing in de hoofdstukken over Marx, Lenin en 
Stalin om te kunnen zeggen, dat de confrontatie eerst in het kritisch ge
deelte begint, maar anderzijds veel te weinig om te kunnen zeggen, dat 
de confrontatie de beschrijving op de voet volgde. Het hoofdstuk over 
de euraziatische achtergrond komt een beetje als mosterd na de maaltijd, 
want dit onderwerp had met dat over Marx de inleiding op Lenin moeten 
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geven. Verder spreekt Stalin nogal eens voor zijn beurt in het hoofdstuk 
over Lenin, terwijl deze weer al te dikwijls aan het woord is, als Stalin 
aan de beurt is. 

De schrijver is niet teruggeschrokken voor het geweldige complex van 
onderwerpen, dat met het communisme samenhangt. Gelet op de omvang 
van de litteratuur, die hij over het communisme zelf raadpleegde, moest 
zijn beschouwing over een aantal door hem aan de orde gestelde onder
werpen wel wat vlak of oppervlakkig worden. Ik denk aan typische economi
sche vraagstukken, aan het probleem van de mens in het bedrijf, aan de 
massificatie, de depersonalisatie en ook aan de euraziatische achtergrond. 

Wij zullen o,ns verder tot de inhoud bepalen. Voorzover ik tot oordelen 
bevoegd ben, meen ik te kunnen instemmen met de opvatting, die Kraan 
heeft van het communisme en van zijn ontwikkeling. 

Minder ben ik bevredigd door de christelijke confrontatie van Kraan. 
Hij is naar mijn gevoelen te weinig aan die confrontatie toegekomen. Die 
kritiek betreft in de eerste plaats het feit, dat men hem met zijn christe
lijke maatstaven nog niet ontmoet in de beschrijving van de ontwikkeling 
van Marx, Lenin en Stalin, terwijl daar nochtans wel zo nu en dan 
andersoortige kritiek wordt geleverd. In de tweede plaats heeft de schrij
ver zijn christelijke visie op het communisme niet voldoende geïntegreerd. 
Alle bouwstenen voor die visie - en het is goed materiaal - zijn eigenlijk 
wel aanwezig, maar het gebouw is er nog niet. 

De filosofie als achtergrond en begeleidster van de ontwikkeling van 
het communisme is zeer belangrijk. Kraan heeft daaraan terecht veel 
aandacht geschonken. Op enkele niet onbelangrijke punten is het hem 
echter niet gelukt uit zijn gegevens en inzichten te halen wat erin zit. 
Dit heeft ook gevolgen gehad voor de christelijke confrontatie. 

Daar Kraan zelf een samenvatting van zijn boek gaf, kunnen wij vol
staan met op enkele van zijn markante vergelijkingen tussen Marx, Lenin 
en Stalin de aandacht te vestigen. 

Is Marx de theoreticus, Lenin is de revolutionnair en Stalin de admini
strateur en bestuurder; ieder op zijn tijd in de ontwikkeling. 

De verwachtingen van Marx gaan uit naar het gehele proletariaat, dat 
noodwendig rijp zal worden voor de revolutie en voor de heilstaat. Maar 
Lenin weet, dat hij het met een proletarische élite moet doen en dat 
de massa niet vanzelf rijp wordt voor het communisme, maar gevormd 
moet worden (zie b.v. blz. 163). Stalin gaat nog verder. In de nu belang
rijk geworden overgangstoestand tussen de oude en de communistische 
maatschappij is de staat, die volgens Marx en Lenin zou afsterven, juist 
het vormend instrument. De élite wordt de hiërarchie van managers, het 
zwaartepunt verschuift van de partij naar de dictator. In plaats van dat de 
onderbouw de bovenbouw voortbrengt (Marx) moet nu de bovenbouw 
de onderbouw vormen. Behalve de staat treden daartoe bij Stalin ook 
idealen en deugden op de voorgrond. In de lijn der ontwikkeling ligt 
dan ook die van internationalisme naar nationalisme en van het proleta
riaat naar het Russische volk. De technische ontwikkeling en de industria
lisatie kregen reeds bij Lenin maar vooral bij Stalin een grote betekenis 
. voor de inspiratie van de massa. 

Het is ondoenlijk alle interessante opmerkingen en belangrijke beschou-



BOEKBESPREKING 205 

wingen van Kraan te vermelden, maar tenminste dienen wij te wijzen 
op zijn behandeling van Marx als profeet en als Jood (b.v. blzz. 41 en 
69) en op zijn bespreking van het standpunt van Barth (blz. 277 e.v.). 

Wat de wijsgerige ontwikkeling van het humanisme, die aan Marx 
voorafgaat, betreft, laat Kraan op heldere wijze de betekenis van de 
spanning tussen persoonlijkheids ideaal en wetenschapsideaal zien. 

Als zijn definitie van het irrationalisme (blz. 19) juist zou zijn, zouden 
er maar weinigen filosofen zijn geweest, die niet tot het irrationalisme 
behoorden. De term is m. i. echter onbruikbaar als men er met Kraan 
onder verstaat de denkrichting, die meent dat de werkelijkheid niet in 
het kader van algemeen-verstandelijke begrippen e. d. te vatten is. Scherp 
wordt de ontwikkeling eerst getekend als men irrationalisme opvat als de 
onderschatting en devaluatie van rede en wetenschap in de filosofie. Deze 
zaak is van belang, omdat voor Kraan Hegel en Feuerbach irrationalisten 
worden (blzz. 24, 32) en dat zou op zijn standpunt ertoe leiden, dat Marx 
het ook is. Het belangrijkste punt in de ontwikkeling van Marx naar 
Lenin en Stalin is echter juist de overgang van rationalisme naar irra
tionalisme. 

Nog enkele kleinigheden. De kwestie van het individuele en het alge
mene - individualisme en universalisme - is een andere dan die van de 
delen en het geheel (de overspanning van één van deze beide betreffende 
het menselijke leidt tot individualisme of tot collectivisme (zie blzz. 28, 100, 
182,259)). Er wordt wel, en ten dele terecht, verband tussen gelegd, maar in 
zoverre het ten onrechte geschiedt, moet men voor de bestrijding juist van 
het verschil uitgaan. De gemeenschap is n.l. even individueel als de perso
nen en heeft op grond van een grotere algemeenheid dus geen voorrang. 

Het is dunkt mij niet juist de existentiefilosofie te typeren met een 
opvatting van de vrijheid, alsof deze aan alle kanten door zinloosheid ver
slonden zou worden (blz. 21). B.v. geldt dit niet voor Jaspers en Marcel. 

Op blz. 99 wordt in een schema Feuerbach tegenover Marx en Hegel 
gesteld als een niet dialectisch denker. M. i. terecht weerlegt Kraan dit 
zelf op andere plaatsen (b.v. blz. 53). 

Dit brengt ons tot een belangrijke kwestie. In welk opzicht zijn Hegel, 
Feuerbach en Marx verbonden? Niet de opkomst van het thema van de 
gemeenschap in de filosofie, noch het nieuwe element van de belang
stelling voor de historie is typisch voor dit drietal. In de gehele filosofie 
komen die dan beide op, vooral onder invloed van de levenspractijk. Het 
dialectisch denken verbindt hen slechts. Inzake het idealisme, de op
vatting van de historie en van de gemeenschap, en inzake het atheïsme 
staan Hegel en Marx tegenover elkaar. 

Kraan verwacht zelf kritiek op het feit, dat hij de invloed van het 
idealisme op Marx te groot en die van het positivisme te klein gezien 
heeft (blz. 53). Bij zijn promotie heeft een opponent op een nog sterker 
band met Hegel aangedrongen, dan bij Kraan te vinden is. Wat mij be
treft, verwacht Kraan die kritiek terecht en acht ik mij een opponent van 
zijn opponent. 

Marx komt weer op de zijde van het wetenschapsideaal, niet op dat 
van de 18e eeuw, want nu wordt op de historische ontwikkeling de aan
dacht geconcentreerd (blz. 85). Het belangrijkste in de overgang van 
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Hegel naar Marx is de omzetting van het transcendentalisme naar het 
positivisme en daaruit is te verstaan de betekenis van de industriële ont
wikkeling voor Marx, het "diesseitig" denken, de wending naar de prac
tijk, de allesbeheersende plaats der wetenschap en het determinisme. In 
al die opzichten staat hij vlak bij de positivist Comte. Het verschil met 
deze is de dialectische benadering der historie bij Marx, zoals Kraan 
terecht zelf opmerkt (blz. 91). 

Groot gewicht hecht Kraan aan het vorm-materie thema (dat is iets 
anders dan vorm-inhoud, blz. 177), waarmee Lenin en Stalin het marxis
me zouden doorbreken. Hij wijst op de invloed van de Russische ge· 
dachtenwereld op deze overgang (blz. 142 e.v.). Het is zeer goed mogelijk, 
dat dit thema en deze herkomst ervan voor de ontwikkeling van het com
munisme van belang zijn, maar Kraan heeft mij daarvan niet kunnen over
tuigen. In de eerste plaats komt het thema in zoveel varianten voor, dat 
nauwkeuriger bepaald zou moeten worden, wat nu van Plato af via het 
Russische denken bij Lenin terecht kwam. In de tweede plaats heeft 
Kraan slechts op het oog, dat Marx de toekomst determineerde en dat 
hij de proletarische mens daarin als vanzelf liet meekomen, terwijl Lenin 
en Stalin in de practijk ervoeren dat dit niet waar was, dat (aldus Stalin) 
die communistische toekomst door middel van de staat moest worden 
gevormd en dat (aldus beiden) de massa moest worden gevormd door 
de proletarische élite. En deze opvatting is nu juist typisch westers en 
geleid door het beheersingsideaal. 

Maar dat ideaal heeft in de 20e eeuw ook voor Lenin en nog sterker 
voor Stalin, een bijzonder karakter gekregen. Het krijgt dan vorm door 
de ir rationalistische levensfilosofie of filosofie van de daad. Dit brengt 
ons tot de derde belangrijke wijsgerige kritiek: het wijsgerig verstaan 
van Lenin en Stalin. Vooral op dit punt blijkt uit allerlei opmerkingen, dat 
Kraan materiaal en detailinzichten in handen had om meer te kunnen zeg
gen. Hij heeft echter de overgang van Marx naar Stalin niet voldoende als 
een neergang, een decadentie gezien, noch die wijsgerig in de kern geraakt. 

Het is juist, dat Lenin de vrees van Marx voor idealen en deugden 
niet meer koestert (blz. 176) en dat Stalin ze zelfs een hoofdrol toedeelt 
(blz. 252). De noodzaak daarvoor is, dat de deterministische theorie van 
Marx niet uitkomt en dat de mens nodig is voor de verwezenlijking 
van de revolutie. Dat is treffend uitgedrukt in d~ opmerking, dat het 
geweld nu de moeder in plaats van de vroedvrouw der revolutie wordt 
(blz. 246). De mens moet de revolutie naderbij brengen en vormen; deze 
mens moet daartoe zelf gevormd worden. 

Maar welke betekenis hebben nu de idealen en wat normeert de deug
den? Lenin en Stalin beschouwen de leer van Marx (en dus ook de 
daaruit volgende perspectieven - nu idealen -) als een onfeilbaar dogma 
(blz. 120; was Zdanow wel een schoonzoon van Stalin ?). Werd dit be
halve gezegd ook geloofd? Men moet het sterk betwijfelen. Voor Lenin, 
zegt Kraan, was de theorie een instrument. Hij was een pragmaticus 
(blz. 116); het stalinisme is voor alles practisch (blz. 256). Ik geloof, 
dat men gevoegelijk kan aannemen, dat beiden de wetenschap pragma
tistisch opvatten. In zoverre reeds waren zij irrationalisten. En van Lenin 
kan men misschien nog zeggen, dat hij geen opportunist was (blz. 117). 
De revolutie was zijn leidend ideaal, waarin hij geloofde. Maar hoe stond 
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het met Stalin? Kraan zegt, dat Lenin's idealen over massa en partij 
een illusie bleken (blz. 187). Zou Stalin dat niet doorzien hebben? Zijn 
werken geven het antwoord. En wat moet men er nu van denken, dat 
Stalin zegt dat er een objectieve waarheid der maatschappelijke ontwik
keling te vinden is (blz. 131), dat de leer van Marx onfeilbaar is, maar 
dat hij zich anderzijds geen moeite meer geeft zijn gedachten op het 
marxisme te funderen (blz. 232)? (Misschien is het nog voorzichtiger 
dit te zeggen aangaande dat wat hij voor zijn gedachten uitgeeft.) En 
hoe moet men de talloze herhalingen van simpele leuzen, de superlatieven 
en de brutale en radicale standpuntsveranderingen opvatten? 

Voor deze ongerijmdheden moet een betere verklaring zijn. De weten
schap (ook die van Marx) is niet waar; zij is een instrument. Wat is 
dan waar en wat geeft Stalin dan zekerheid? De idealen? Zou dan de ver
achte ideologie (blz. 57) in ere hersteld zijn? Geen sprake van. Eerst gaven 
de idealen het leven zin, daarna waren zij slechts een illusie en gaf de 
wetenschap zekerheid; tenslotte vervalt ook die zekerheid en keren de 
idealen terug, maar nog steeds als illusie. Zij zijn dan echter een mythe 
geworden. Kraan heeft op enkele plaatsen de mythe ingevoerd (blzz. 254, 
332), maar de centrale betekenis ervan bij Stalin is hem ontgaan. Sorel 
heeft de moderne mythe uitstekend geanalyseerd 1). De activiteit dient niet 
meer de idealen; deze idealen zijn een mythe die de activiteit dient. 
Of de mythe waarheid behelst of niet, doet er niet toe. Maar dan komt 
toch weer de vraag naar de zin van de activiteit op, een vraag die echter 
nu niet meer te beantwoorden is en die het communisme voortdurend 
in de buurt van het nihilisme brengt. Eén historische lijn naar het Rus
sische nihilisme heeft Kraan genoemd (blz. 265), maar het is van veel 
groter belang in het denken en doen der communistische élite dan bij 
Kraan te lezen is. Heel het beleid van de laatste twintig jaar wijst in die 
richting. Een typische dialectiek, b.v. inzake een toekomst, die er al is, 
moet de verlegenheid van dit nihilisme camoufleren. 

Men kan hier natuurlijk niets met voldoende zekerheid zeggen, want 
anders dan bij de nihilistische filosoof fungeren woorden hier om te be
dekken en om te dienen. Zekerheid en waarheid zijn voor de communist 
identiek met de partij. Maar ook de partij is een mythe geworden. Wat 
was zekerheid en wat was nog waarheid voor Stalin en de kleine groep om 
hem heen ? Welke zin had hun leiding en handelen? Geloofden deze men
sen nog in wat zij deden, geloofden zij nog iets van het communisme, ge
loofden zij alleen in zichzelf, geloofden zij in enigerlei zin van hun macht? 

Op deze vragen moet een antwoord gezocht worden, als men zich wil 
vergewissen van de juistheid of onjuistheid van de toenadering tot of 
van de radicale breuk met het communisme, waarvan hierboven sprake 
was. Een antwoord, waarvan wij thans nog slechts vermoeden op grond 
van de bekende feiten, dat het nihilistisch karakter van het moderne 
communisme er de kern van zal uitmaken. 

In ieder geval is het minder juist voor de Sowjet-filosofie van een dog
matiek te spreken of het stempel van religie of zelfs van pseudo-religie te 
bezigen (blzz. 123, 299). De zaken zijn hier gecompliceerder. . 

Wij moeten tenslotte nog iets zeggen over de confrontatie. Voor heel 
de westerse cultuurgeschiedenis is de sleutelvraag, wat de mens denkt 

1) Zie het hoofdstuk over Sorel in mijn Filosofie en Techniek, blz. 217 e.v. 
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over zonde, genade en verlossing. Ik meen, dat dit bij de typering van 
humanisme en renaissance allereerst gezegd had moeten worden (blzz. 16, 
183). Volgens Marx komt de verlossing met noodwendigheid. Maar zegt 
hij ook iets van de zonde? Ongetwijfeld, hij is zelfs op zijn wijze dikwijls 
met dit thema bezig, maar het belangrijkste is, dat hij het feit der zonde 
tot norm kiest in de klassenstrijd en in de revolutie. Dat thema van de 
klassenstrijd heeft voor Marx veel meer betekenis dan men bij Kraan 
terugvindt. Het is niet met het determinisme te verzoenen, maar het 
brengt mee, dat men van Marx niet alleen maar mag zeggen, dat hij 
determinist is. 

En nu is de historische ontwikkeling deze, dat klassenstrijd, revolutie, 
geweld en terreur aan betekenis winnen (blz. 352) en dat het deter
minisme verdwijnt. Daarmee verdwijnt bij Lenin de verwachting van ver
lossing nog niet (blz. 160). Maar wat verwachtte Stalin nog? En hoe
zeer is dat wat de christen zonde noemt zijn enige norm geworden? Zie
daar wat naar mijn gevoelen de decadentie is in de ontwikkeling van het 
humanisme tot Marx en van Marx via Lenin naar Stalin. V ragen zijn 
er dan nog vele. Biedt dit communisme nog enig houvast of is het een 
louter machtsstreven en wordt het dat op den duur ook onvermijdelijk 
in China? Wat is daarna nog mogelijk? 

Kraan had zijn uitstekend slothoofdstuk over de antichristelijkheid van 
het bolsjewisme nog meer tot een confrontatie kunnen doen worden en 
sterker kunnen verbinden met zijn overige beschouwingen, als hij het 
ontwikkelingsproces in het licht van het thema van zonde en verlossing 
centraler had gesteld. 

Een recensie heeft meestal de nare eigenschap, dat men geen goed 
evenwicht vindt tussen waardering en kritiek, omdat men voor de laatste 
de meeste ruimte gebruikt. Laat mij daarom besluiten met op te merken, 
dat Kraan een rijk boek schreef, waarvan veel te leren valt. Een boek, 
waarmee ik gaarne mijn instemming betuig, ook al mis ik een voldoende 
samenhang en een bepaalde verdieping in de interpretatie van, en in de 
confrontatie met het communisme. Een boek tenslotte, dat mij bevestigt 
en versterkt heeft in de mening, dat de politieke toenadering van het 
westen tot het moderne communisme, zonder dat wij meer weten dan 
thans het geval is, een zeer gevaarlijke politieke gedragslijn is. 
Delft Prof. Dr Ir H. VAN RIESSEN 

DR K. J. KRAAN, Wat drijft de communisten! Wat drijft 
ons! Uitgave van het Christelijk Nationaal Vakver
bond in Nederland, 1954. 31 blz. 

Dr Kraan, die een waardevolle dissertatie schreef over het communisme, 
heeft thans op verzoek van het C.N.V. in een brochure zijn studie samen
vattend voor practisch gebruik geschikt gemaakt. Dat is verstandig en 
ik kan er direct wel bijvoegen, dat hij daarin uitstekend geslaagd is. Zijn 
betoog is levendig en helder; hij overlaadt de lezer niet en blijft hem be
palen bij de hoofdzaken. 

Helaas moet ik één "Schönheitsfehler" constateren. De schrijver plaatst 
in de kop van een paragraaf, dat wij niet alleen maar tussen Amerika en 
Rusland hebben te kiezen. Als hij bedoelde, dat wij alleen voor Jezus 
moeten kiezen, dan had hij dat moeten schrijven. Nu stelt hij Amerika en 
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Rusland op één lijn, wat de communisten op prijs stellen en wat onbillijk 
is tegenover Amerika en de Amerikanen terecht ergert. Ook de term 
"kapitalisme" helpt hier niets voor een veroordeling, want die betekent 
voor de Amerikanen iets anders dan voor ons. Het kapitalisme wordt bv. 
door de vakbeweging aldaar gaarne aanvaard. Ook zou het wel eens kun
nen zijn, dat de Amerikanen de christelijke levensvisie in menig opzicht 
beter in practijk brengen dan de Europeanen. Maar zelfs indien tegen 
Amerika ernstige bezwaren zouden vol te houden zijn, dan nog blijft een 
zegswijze als die van de schrijver een te goedkope manier om het com
munisme wind uit de zeilen te halen en het christendom te dekken. De 
zaken staan zo, dat wij als christenen met het Nederlandse volk, met het 
Franse en ook met het Amerikaanse optrekken tegen het communisme. 
Wij kiezen dus o.a. vóór Amerika en tegen Rusland. Ook de schrijver 
ziet Amerika als een bondgenoot. Dat sluit kritiek niet uit (alhoewel die 
beter bij Jeruzalem kan beginnen), maar dat behoort wel formuleringen 
uit te sluiten, waarin die bondgenoot op één lijn gesteld wordt met de 
communistische vijand. 

Heeft Dr Kraan zich voldoende gerealiseerd, dat hij, als hij kapitalisme 
en industrialisme evenzeer afwijst als communisme, Amerika net zo goed 
als zijn vijand moet beschouwen als Rusland? Dan bedenke hij ook, dat 
hij thans net zo consequent vijand zou kunnen zijn van de Amerikaanse 
leefwijze als van de Russische, zonder bedreiging door, ja dank zij de 
vriendschap en hulp van Amerika. En die raadselachtige situatie heeft 
werkelijk iets te maken met het karakter van dat zg. kapitalisme. 

Ik stond bij deze fout, die bij Dr Kraan eerder een vergissing te noemen 
is, zo lang stil, omdat zij als een besmettelijke ziekte rondwaart in Europa. 

Behoudens dit punt wil ik deze brochure zeer hartelijk aanbevelen. 
Delft. PROF. DR IR H. VAN RIESSEN 

Conceptieregelin·g. Publicatie no. 8 van het Nederlands 
Gesprek Centrum. N.V. Uitgeverij W. P. van Stoc
kum & Zoon, Den Haag, 1953. 

Huwelijksleven en kinderzegen. Uitgave van de Gezins
weekcommissie, Koninginnegracht 81, Den Haag. 

DR A. HIJMANS, Kunstmatige onvruchtbaarheid en eugene
tiek, castratie en sterilisatie. Van Gorcum & Comp. 
N.V., Assen, 1951. 

Dit zijn geschriften op het gebied van de geestelijke en zedelijke volks
gezondheid, een terrein waarmee de politiek, al was het maar in verband 
met subsidies, hoe langer hoe meer te maken krijgt. Nu zijn deze 
geschriften allerminst gloednieuw. Ik kreeg ze al meer dan anderhalf 
jaar geleden in huis en het omvangrijkste - dat van Dr Hijmans - was 
toen al langer dan een jaar onder berusting geweest van een candidaat
recensent, die verstek moest laten gaan. Er is dan ook wel oorzaak 
voor een klein excuus voor het tijdstip waarop deze recensies verschijnen. 
Overigens hebben met name de twee kleinere geschriften hun weg naar 
het publiek wel gevonden. 

Om met het eerste te beginnen, de publicaties van het Nederlands 
Gesprek Centrum over Conceptieregeling brengt ons het verslag van het 
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gesprek, over deze zaak: gevoerd door Mevrouw C. E. Breman-Schouten, 
P. J. F. Dupuis, arts, Mr K. Groen, J. G. H. Holt, arts, Prof. Dr Ir A. F. 
van Leeuwen S. J., J. G. van der Ploeg, W. F. Storm, arts en Dr R. 
Zijlstra, arts. Het is reeds door zijn pittige beschrijving van de resultaten 
van het gesprek een zeer lezenswaardig boekje geworden. En het stelt in 
het licht een functie van het Nederlands Gesprek Centrum, die allicht bij 
de organisatie van dergelijk werk niet tot de primaire doestellingen ge
rekend werd maar die als één van de erbij komende vruchten toch wel 
zeer te waarderen valt, nl. het in overzichtelijke vorm kunnen bieden 
van een codificatie der opinies. Want metterdaad is het met dit geschrift 
zo, dat men de verschillende opvattingen, die in ons volk over conceptie
regeling bestaan en waar ieder wel iets van weet, hier ordelijk gerang
schikt, helder geformuleerd en ook kort gemotiveerd, kan vinden. 

Uiteraard heb ik met bijzondere belangstelling gelezen welk standpunt 
Mr K. Groen heeft uiteengezet en op welke wijze hij het heeft verduidelijkt 
en verdedigd. Als ik hem in het gezelschap der als reformatorisch-chris
telijke leden aangeduide leden der commissie aantref, kan ik hem in de 
regel goed volgen en ben ik het in grote lijnen met hem eens. Zo, om 
een enkel voorbeeld te geven, wanneer ook hij het als de taak van de 
kerkelijke ambtsdragers ziet, bijbels verantwoorde leiding te geven in de 
vragen van gezinsvorming. Eveneens wanneer hij, bij het vraagstuk van 
de kunstmatige inseminatie van mening is dat de voortplanting behoort 
gebonden te blijven aan het huwelijk, maar kunstmatige bevruchting met 
sperma van de eigen echtgenoot in sommige gevallen wel aanvaardbaar 
acht. Minder goed kan ik hem volgen - althans geheel en al - wanneer 
Mr Groen voor het antwoord op de vraag naar het gebruik van middelen 
tot regeling der conceptie het bepalend acht, of een middel al dan niet 
in overeenstemming is te achten met de structuur en het karakter van 
huwelijk en geslachtsdaad. Het is bekend, dat de r.k. moraal slechts die 
middelen tot regeling der conceptie kan aanvaarden, waarbij de geslachts
daad niet door opzettelijk menselijk ingrijpen wordt beroofd van haar 
natuurlijke kracht om leven voort te brengen. Slechts de a-conceptionele 
middelen (absolute en periodieke onthouding) komen daarom in aan
merking voor de r.k. moraal en niet de anti-conceptionele middelen. Mr 
Groen sloot zich bij deze opvatting min of meer aan toen hij opmerkte, 
dat God de structuur voor zijn schepping stelde. De zondeval van de 
mens beïnvloedde wel de uitwerking dier wet, maar kon die wet zelf als 
zodanig niet aanpassen of wijzigen. Wel bemoeilijken de zonden en haar 
onderscheidene gevolgen het onderkennen der goddelijke (structuur-)wet 
zelfs indien wij in geloofsgehoorzaamheid daarnaar streven, maar zij 
maken die niet onmogelijk. Zo meent Mr Groen nog veel te weten van 
de scheppingsstructuur en het door God in overeenstemming daarmee 
gewilde karakter van huwelijk en geslachtsdaad; ook van hun onderlinge 
betrekking. Reeds in het algemeen heb ik misschien wat meer wantrouwen 
dan hij in wat wij, ook in geloofsgehoorzaamheid daarnaar strevende, 
kunnen te weten komen aangaande de structuur der schepping; zodra het 
over huwelijk en sexualiteit gaat, versterkt een plaats als Gen. 3 : 16 
mijn vermoeden dat een terugredeneren uit thans te constateren gegevens 
naar de scheppingsstructuur, vrijwel onbegonnen werk is. Dat betekent 
niet, dat ten aanzien van wat in het Paradijsverhaal met zoveel woorden 
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Gods gezegd wordt over het huwelijk, voor ons niet volstrekte gelding 
behoort te hebben, maar dan gaat het ook niet over uit menselijk onder
zoek van gegevens en verhoudingen getrokken conclusies; integendeel, 
dan gaat het over wat God zelf nog heden ten dage in Zijn Woord tot 
ons zegt, dat Hij in het begin gedaan en gesproken heeft. Zodra wij even
wel met vragen in aanraking komen, waarover de bijbel expressis verbis 
niets zegt, moeten wij uit gegevens en mogelijkheden concluderen en is 
wat de mens in cultuurontplooiing en cultuurverwording met de gegevens 
der natuurlijke mogelijkheden doet van zulk een overstelpende com
plexiteit, dat een "terug naar de natuur" hier mij eerder vroom zelf
bedrog dan christelijk verantwoord schijnt. Zonder dat ik daarmee - het 
zij met nadruk gezegd - over iemands geweten wil oordelen. Het gaat 
mij hier echter alleen over de voorlichting en over wat wij daarbij mogen 
zeggen van ons kennen der wetten Gods. Intussen is het hier de plaats 
niet, daar verder over te discussiëren. 

Laat me evenwel nog mogen opmerken, hoe me is opgevallen dat ook 
Mr Groen behoorde tot de leden van de commissie, die zich omstandig
heden kunnen indenken, waarin de overheid het verstrekken van huwelijks
en kinderpremies hanteert als instrument van de bevolkingspolitiek. Een 
"kinderbelasting" om, wanneer dit geïndiceerd zou zijn, tot vermindering 
van bevolkingsdruk te komen, wijzen zij - deze leden en dus ook Mr 
Groen - af; wel zou in zulke gevallen bij de uitkering van kindertoe
slagen of bij de kinderaftrek voor de belastingen degressie c. q. ver
mindering van eventuele progressie bij stijgend kindertal in overweging 
kunnen worden genomen. 

Intussen, reeds uit de gemaakte opmerkingen kan blijken, dat dit heldere 
geschrift over conceptieregeling nog steeds de kennisneming waard is. 

Van het meningsverschil dat onder belijdende reformatorische chris
tenen in ons land ten aanzien van de conceptieregeling bestaat, getuigt ook 
de eenvoudige, door Ds Th. Delleman samengestelde, en door de gezins
weekcommissie uitgegeven brochure Huwelijksleven en kinderzegen. 
Belangrijk is dat Ds Delleman hier ingaat op argumenten van Mr Groen, 
hier boven gereleveerd en ook andere bezwaren, die men inbrengt tegen 
de zgn. geboorteregeling bespreekt. 

Tenslotte het uitvoerigste en, wetenschappeiijk gesproken, zeker belang
rijkste van de drie aangekondigde geschriften, het boek van Hijmans over 
castratie en sterilisatie. Ik heb indertijd het voorrrecht gehad, de auteur 
in Rotterdam, in een kring van medici en predikanten, midden in de oorlog, 
het toen zo ellendig-actuele vraagstuk, waarover hij nu dit boek schrijft, 
te horen en te zien behandelen. Hij werkt hier in den brede uit, waar 
hij ons toen reeds zo mee diende. Aldus behandelt hij, zijn eigen vroegere 
uitspraken soms corrigerend, een aantal moeilijke vraagstukken van de 
medische en ook van de politieke ethiek op een boeiende, instructieve 
wijze en geeft een grondige bespreking van de over deze problemen uer 
eugenetiek bestaande litteratuur, die hij ook in extenso vermeldt. Ik 
schrijf zijn conclusie, die ik graag onderschrijf, hier af: Wij moeten 
geduld durven hebben. Wij moeten het durven wagen met rechtsmiddelen, 
bij welke behoren onuitputtelijk geduld en geestelijke kracht, en afzien 
van machtsmiddelen, die direct succes beogen. De lange weg van geduld, 
opvoeden, overtuigen en desnoods verzorgen is te verkiezen boven de 
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korte weg van naar het schijnt gemakkelijk grijpbare en haastig ge
incasseerde winst. Dit lijkt mij een adagium voor de medische ethiek in 
het algemeen. Hijmans heeft door dit boek zijn goede naam onder de 
vechters voor geestelijke en zedelijke volksgezondheid opnieuw bevestigd. 

PROF. DR R. SCHIPPERS 

MR W. R. VAN DER SLUIS, Ontslag bij arbeidsovereenkom
sten. Uitg. CN.V., Utrecht, 1954. 48 blz. 

De goed verzorgde serie "Christendom en Maatschappij" is thans ver
rijkt met dit boekje over de nieuwe bepalingen over het ontslagrecht in 
het Burgerlijk Wetboek. Inderdaad verrijkt. Want Mr Van der Sluis is 
er in geslaagd, een goed leesbaar boekje te geven, ook voor de niet
jurist te volgen, zij het ook niet zonder inspanning; de wettelijke regelen 
zijn nu eenmaal vrij gecompliceerd! 

Soms is scherpte van juridische formulering geofferd op het altaar 
van de vlot-leesbaarheid. Geen verwijt verdient de schrijver daarvoor. 
Het is een boekje voor de praktijk, inzonderheid voor het kader van de 
vakrbeweging en 's schrijvers eerste doel moest zijn, dat in het oog 
te houden. 

Om dezelfde reden is het wèl een bezwaar, dat in het boekje een 
systematisch overzicht ontbreekt van de gronden waarop een ontslag 
"aanvechtbaar" kan wezen en van de sancties die er zo al zijn (schade
loosstelling; volledige schadevergoeding; schadevergoeding naar billijk
heid; herstel van de dienstbetrekking; inroeping van de nietigheid van 
het ontslag op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhou
dingen; om nog maar te zwijgen van de "vergoeding" van art. 1639w 
B.W. na ontbondenverklaring door de rechter). De situatie is hier 
allerminst overzichtelijk en zonder systematisch overzicht komt de niet· 
jurist er beslist niet uit. Een voorbeeld van een overzicht als hier ver~ 
langd vindt men bij Levenbach in zijn nieuwe boek over dit onder
werp. Men kan ook een andere doorsnede door de materie maken; maar 
zelfs een goed en helder geschreven boekje als dit verliest aanzienlijk in 
waarde zonder schematische samenvatting van de rechts stof. 

Op kleine onjuistheden worde thans niet te diep ingegaan. Enkele 
mogen worden genoemd. Blz. 20: schadevergoeding is geenszins een 
ruimer begrip dan schadeloosstelling; de laatste kan veel groter zijn 
dan de eerste. Blz. 31: ook na zes maanden kan men nog een vorde
ring instellen, mits men er voor zorgt, dat de verjaring is gestuit. Hoe 
dit zij, ondanks deze onjuistheden is het boekje een goede en praktische 
vraagbaak betreffende het nieuwe ontslagrecht. 

N a het in de titel aangegeven onderwerp te hebben afgehandeld, 
wijdt de schrijver nog een hoofdstuk aan de rechtspraak in arheids
zaken. Waarom eigenlijk? "Er moet," zo schrijft hij, "een meer uit
gebreide herziening van de rechtspraak in arbeid sz aken tot stand komen, 
zullen de ... Kantongerechten de toenemende stroom van gedingen ook 
processueel op bevredigende wijze kunnen verwerken" (blz. 39). Rede
neert men zo, dan kan men wel bij iedere bespreking van een wijziging in 
het Burgerlijk Wetboek zijn desiderata omtrent het procesrecht gaan 
opsommen! Zeker, de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht 
uit de Tweede Kamer heeft eveneens het procesrecht in haar beschou-
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wingen betrokken naar aanleiding van het ontwerp Ontslagrecht. Maar 
die commissie heeft een speciale taak en bovendien: haar beschouwingen 
zijn uitermate grondig en gedétailleerd en die van de geachte schrijver 
beslaan twee bladzijden en zijn erg algemeen en vaag gehouden. Enig 
nut wordt er niet door toegevoegd aan het boekje. 

Temeer is 's schrijvers uitweiding te betreuren om twee redenen. 
In de eerste plaats is zijn motivering van de wenselijkheid van de 
wijziging der procedure in arbeidszaken zwak. Kortheidshalve worde 
verwezen naar Mr C. B. Reinhold, Prof. Mr W. F. de Gaay Fortman en 
ondergetekende resp. in Sociaal Maandblad 1950, blz. 328, 355, 336. 

En in de tweede plaats: in het tweede paragraafje van zijn hoofdstuk, 
getiteld: Rechtspraak in arbeidszaken, behandelt de schrijver onderwerpen 
die niet alleen met ontslagrecht, maar ook met rechtspraak niet te 
maken hebben. Hij begint daar over bedrijfstaksgewijze ordening van 
de arbeidsmarkt door arbeidsvoorzieningsinstanties. In plaats van over 
de rechten van partijen gaat het daar dus over de belangen (a) van 
partijen en (b) van het bedrijfsleven als economisch geheel. Het moet 
ons van het hart dat dit met het besproken onderwerp niets te maken 
heeft en dat b.v. de vraag of men een arbeider moet kunnen verhin
deren, naar een andere bedrijfstak over te gaan indien de onderneming 
waar hij thans werkt, belangrijke defensie-opdrachten heeft (blz. 42/43), 
niet ligt op het gebied van de rechtsverhouding werkgever-arbeider. 

Op de principiële zijde van de zaak wordt ook door schrijver inge
gaan en dat ligt voor de hand, nu zijn boekje verschijnt in een door het 
CN.V. uitgegeven reeks. De wijze waarop dit geschiedt is echter niet 
steeds toejuichenswaard of overtuigend. 

Op blz. 38 wordt eerst in gewone en later zelfs in cursieve druk ver
meld dat de Regering eerst de nieuwe bepalingen niet op kapiteins en 
schepelingen had willen toepassen, doch dat het C.N.V. het anders voor
stelde en met succes. Gegeven het feit dat ook het N.V.V. deze wens 
ondersteunde (brief van 29 October 1948; de brief van het C.N.V. is 
van December 1948), is de uitlating van schrijver "dat aan ... belang
rijke wensen van de Christelijke Vakbeweging... tegemoet werd ge
komen" meer van demagogische dan van principiële waarde. Het adres, 
in de Inleiding en verder bv. op blz. 19 genoemd als uitgaande van 
het C.N.V., ging mede uit van het Verbond van Prot. Chr. Werk
gevers en de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond. Waarom worden 
die twee andere adressanten verzwegen? 

Zo komen wij dan tot de eisen die schrijver, principieel gezien, stelt 
aan een goede wetgeving. Ze moet zijn: juist, efficiënt en rechtvaardig. 
Dat laatste omlijnt hij nader als in overeenstemming met de "menselijke 
waardigheid" (blz. 5). Of die laatste uitdrukking Schriftuurlijk verant
woord is, is nog wel voor discussie vatbaar. De theologische voortrek
kers van de christelijke vakbeweging spraken van de mens als drager 
van het beeld Gods. Die uitdrukking schijnt ons, ook thans, juister en 
vruchtbaarder. 

Dit terloops. Op één principieel aspect van de zaak, speciaal het ont
slagrecht betreffende, zouden wij willen wijzen. Moet de wetgeving ook 
begrijpelijk zijn? Wij beantwoorden deze vraag voor het burgerlijk recht 
in het algemeen en voor dit onderdeel ervan inzonderheid bevestigend. 
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Regelen, die zo nauw verbonden zijn met het economisch zijn of niet
Z1Jn van de arbeider behoren met enige moeite door hem en in ieder 
geval door zijn vakbondsbestuurder te kunnen worden gekend en be
grepen. Ondergetekende heeft tot zijn leedwezen moeten constateren dat 
het na 1 Juli 1954 geldende recht aan een leek met een goed verstand 
nauwelijks meer duidelijk te maken is en dat bekwame vakbondsbestuur
ders er vaak de weg niet meer in weten. 

De voornaamste oorzaak daarvan is, dat het na die datum gecom
pliceerder geworden burgerlijk recht doorkruist is gebleven door de half 
publiek- half privaatrechtelijke sfinx van het B.B.A. Stel u eens voor: 
Een werkgever ontslaat in een boze bui een arbeider op staande voet 
zonder dat er een voldoende dringende reden is en/of zonder dat hij 
hem dat meedeelt. Naar burgerlijk recht kan de arbeider schadeloos
stelling of schadevergoeding, eventueel ook schadevergoeding naar bil
lijkheid of herplaatsing eisen. Daarenboven kan hij zich ingevolge het 
B.B.A. op de nietigheid van het ontslag beroepen en zijn loon eisen. 
Maar in dat laatste geval moet hij (en terstond!) zijn diensten aanbieden. 
Voorts is van belang dat, als hij zich eenmaal op de nietigheid beroepen 
heeft, hij niet zonder meer van standpunt mag veranderen (H.R. 8 Mei 
1953, N.J. 1953, 418). Hij moet dus onmiddellijk kiezen uit boven
vermelde menukaart. 

Geen gemakkelijke taak! En wat moet de leek denken van een ont
slag dat wèl nietig is, maar alleen als hij die nietigheid inroept! 

Schrijver verdedigt het naast elkaar bestaan van B.W. en B.B.A. 
(blz. 41). Maar hij beklaagt zich over de langdurigheid van sommige 
procedures. Als er nu ooit reden geweest is om lange procedures, vol 
juridische spitsvondigheden, te vrezen, dan wel bij deze wetgevings
cumulatie. Als er reden is om een principieel getinte uitspraak te 
doen, dan wel deze: de wetgever onthoude zich van een teveel aan 
regelen; de regelen die hij stelt op burgerrechtelijk gebied dienen zo 
eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te zijn. De eis van bescheidenheid, 
gesteld aan de wetgever, houdt rechtstreeks verband met de pessi
mistische visie die van oudsher het christendom gehad heeft op de mens 
en inzonderheid op de machtshebbers. De motie Van-Rijckevorsel kwam 
tegemoet aan deze gedachte. Helaas werd zij door de Kamer verworpen. 

Schrijver noemt art. 1639s B.W. "de belangrijkste bepaling van de 
nieuwe wet" en "triomph van de rechtvaardigheid" (blz. 27). Bij toetsing 
aan de feiten blijft er van deze lofprijzingen weinig over. De zaak is deze, 
dat de bepalingen omtrent "kennelijk onredelijk" ontslag weliswaar niet 
geheel maar dan toch voornamelijk gegeven zijn voor het geval dat een 
verbreking van het dienstverband formeel in orde is, maar uit juridiek
morele overwegingen volkomen misplaatst. Bij de huidige wetgeving pas
seert zulk een beëindigingskwestie eerst het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

Als men nu uit de practijk weet en uit de dissertatie van Ringeling 
leren kan met hoeveel zorg dat bureau die kwesties pleegt te behan
delen, dan moet het wel een zeer grote uitzondering zijn, als het een ont
slag laat passeren waarvan (blz. 27) "de onredelijkheid voor een ieder vol
komen duidelijk is." De door schrijver (blz. 41) toegejuichte "repressieve 
toetsing" van de Kantonrechter doet haar werking dus slechts gevoelen 
in de uiterst zeldzame gevallen dat de preventieve schromelijk faalt. 
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M.a.w. de "belangrijkste bepaling van de nieuwe wet" zal vrijwel nooit 
toegepast hoeven te worden. Daarmede vervalt ook haar belangrijkheid. 
De vraag rijst of schrijver niet teveel aan zijn niet juridische lezers sug
gereert, dat reeds thans een zakelijke wijziging van rechtsregels heeft 
plaatsgevonden waardoor de burgers (en met name de arbeiders) aan
zienlijk winnen aan rechtsbescherming. 

Samenvattend: Het slothoofdstuk van het boekje achten wij een ont
sierende overtolligheid; het principieel gedeelte achten wij niet sterk. 
Maar aan zijn doel beantwoorden doet het geschrift zeker. En daarom 
mag het eindoordeel niet anders zijn dan uitgesproken gunstig. 

PROF. MR S. GERBRANDY 

Het Huurvraagstul? Geschriften van de Prof. Mr B. M. 
Teldersstichting no 1. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 

1955, 104 blz. 

De op 17 Mei 1.1. ontstane kabinetscrisis, die in het huurvraagstuk althans 
haar aanleiding - wellicht ook haar oorzaak - vond, kan op haar credit 
in ieder geval deze winstpost boeken, dat zij met één slag dit voor onze 
volkshuisvesting zo uitermate belangrijke vraagstuk in het centrum der 
publieke belangstelling heeft geplaatst. Te lang reeds is in het na-oorlogse 
sociaal-economische beleid het vraagstuk van de aanpassing der huur
prijzen, ondanks klemmende adviezen van deskundige en gezaghebbende 
zijde, verwaarloosd, dan dat wij ons daarover niet oprecht zouden ver
heugen. 

Het mag een gelukkige omstandigheid heten, dat de thans allerwege 
ontwakende belangstelling zich kan voeden met een reeks van speciaal 
aan dit vraagstuk gewijde publicaties, waaronder ook de hier aangekondigde 
brochure. 

Met dit geschrift presenteert de Teldersstichting haar visitekaartje als 
jongste in de nog steeds groeiende rij van studiecentra voor staatkundige 
en sociaal-economische vraagstukken. 

Een betere keuze voor een eerste studie had het curatorium der stichting 
- waarvan de Rotterdamse hoogleraar Witteveen als voorzitter, en het 
liberale kamerlid Korthals als secretaris optreedt - onzes inziens moeilijk 
kunnen doen. 

Echter niet alleen de keuze van het onderwerp, ook de wijze waarop dit 
werd behandeld, verdient alle lof. 

Zeer duidelijk heeft de bedoeling voorgezeten, tot de discussie over 
dit vraagstuk - een discussie welke maar al te veel wordt beheerst door 
"psychologische en emotionele motieven" - een objectieve en weten
schappelijk verantwoorde bijdrage te leveren. 

Het rapport biedt, na een inleidend eerste hoofdstuk over de structuur 
van de woningmarkt, een voortreffelijke en evenwichtige uiteenzetting 
over de betekenis van het huurprijsmechanisme voor de volkshuisvesting, 
en over de fatale gevolgen van een duurzaam op een te laag peil fixeren 
der woninghuren. 

N aast het door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
tijdens het aan de kabinetscrisis voorafgaande parlementaire debat sterk 
op de voorgrond geplaatste bezwaar van te lage huren - te weten de 
druk, welke daarvan uitgaat op het algemeen peil van de volkshuisves-
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ting - wijst het geschrift van de Teldersstichting zeer terecht ook op het 
inefficiënt gebruik van de bestaande woningvoorraad en op het - tot 
schade ener goede volkshuisvesting - "buiten spel zetten" van de parti
culiere ondernemingszin als ernstige konsekwenties van het tot dusverre 
gevoerde beleid. Daarnaast wijst het rapport niet zonder reden op het 
grote gevaar van een te sterke overheidsinvloed in een, voor de vrije ont
plooiing van individu en gezin zo belangrijke zaak als het wonen is. 

In het derde hoofdstuk van het rapport, waarin gesproken wordt over 
de wenselijkheid van de terugkeer naar een rendabel huurpeil, worden 
de mogelijkheden daartoe onder de loupe genomen, waarbij met name 
aandacht wordt geschonken aan het vraagstuk der compensatie. 

Het rapport acht een volledige aanpassing der woninghuren aan het 
gestegen niveau der bouw- en onderhoudskosten binnen afzienbare tijd 
economisch mogelijk, en voert het pleit voor het opstellen van een huur
beleid op lange termijn - gelijk trouwens reeds geruime tijd geleden, op 
initiatief van haar lid Andriessen, door de Tweede Kamer aan het thans 
demissionnaire kabinet is verzocht. 

Het rapport bespreekt vervolgens op een van nuchterheid en realiteits
zin getuigende wijze het met name voor de "vergeten groepen zo moeilijke 
vraagstuk van de compensatie van de stijging der gezinskosten, welke 
van zulk een aanpassing der woninghuren het onvermijdelijk gevolg 
zal zijn." 

In het vierde en slothoofdstuk wordt dan nader ingegaan op de met 
name - naar het schijnt echter niet uitsluitend - van socialistische 
zijde gedane suggesties tot het "afromen" van een deel der huurverhoging 
en het storten daarvan in een "huuregalisatiefonds" . Beide suggesties 
worden in het rapport radicaal afgewezen, zowel uit een oogpunt van 
sociale rechtvaardigheid als van economische doelmatigheid. Aan deze 
critiek wordt de politieke waarschuwing verbonden, "dat de instelling van 
een huuregalisatiefonds op den duur al evenzeer tot socialisatie van de 
woningmarkt (zal) leiden als een voortzetting van het huidige systeem 
van huurfixatie" . 

Het kennisnemen van deze op bevattelijke wijze gestelde zakelijke 
uiteenzetting over het huurvraagstuk, ná het zozeer door de dreiging met 
een kabinetscrisis vertroebelde Kamerdebat over deze zaak, is als een 
verfrissende douche na een benauwde zomerdag. 

De in het rapport vervatte concrete voorslag: een plan tot een geleide
lijke, mits continue aanpassing der huren aan het gestegen niveau van 
bouw- en onderhoudskosten voor een aantal jaren bij de wet vast te 
leggen, teneinde te voorkomen dat iedere huurverhoging opnieuw ter 
discussie komt in het kader van de gehele loon- en prijspolitiek, verdient 
nauwgezette overweging. Het grote belang van een goede volkshuisvesting 
rechtvaardigt zulks ten volle. Of het beraad voorafgaande aan de refor
matie van het demissionnaire, of de formatie van nieuw kabinet, zich 
daartoe bijzonder eigent, kan slechts de ervaring leren, maar is aan 
gerechtvaardigde twijfel onderhevig. 

Een woord van dank in ieder geval voor curatoren der Teldersstichting 
en uitgever Nijhoff, die met de publicatie van dit rapport velen aan zich 
hebben verplicht. Gaarne ter lezing en overweging aanbevolen! 

G. J. STAPELKAMP, ec. drs. 
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PROF. MR L. W. G. SCHOLTEN 

De tweede helft van de negentiende eeuw was voor ons land een periode 
van grote geestelijke activiteit. Theologisch zag men de strijd tussen 
de Groninger riohting, daarin gevolgd door het modernisme, en de tot 
verweer zich organiserende orthodoxie. Hiermede in nauw contact trachtte 
de filosofie van die dagen, op het voetspoor van Opzoomer, door de wijs
begeerte de mens met zichzelf te verzoenen. Op het gebied van het 
recht poogde de historische school tot invloed te komen boven de richting 
van het natuurrecht. Staatkundig zocht een combinatie van tot macht zich 
uitstrekkende volksgroepen de groei te bevorderen van een nieuw politiek 
geheel, dat een passend schema zou bieden voor een verjongde maat
schappij. 

In die strijd zocht ook de Groningse universiteit moeizaam haar weg. 
Het boeiend verhaal, dat Huizinga daarvan gegeven heeft in het gedenk
boek 1), dat ter gelegenheid van het derde eeuwfeest is verschenen, levert 
daarvan tal van bewijzen. Voortdurend blijkt daaruit, dat de universitaire 
studiën te Groningen bevruchtend hebben gewerkt op het gehele Neder
landse geestesleven. 

Veelal denkt men daarbij, dat deze invloed zich voornamelijk tot het 
liberalisme heeft bepaald. Tellegen deed voor en achter de schermen 
zijn autoriteit gevoelen op de landspolitiek 2). Van Houten stuurde door 
zijn ingrijpen op het sociale terrein en door zijn regeling van het kiesrecht 
juist als Groninger het Nederlandse volk enkele tientallen jaren in zijn 
richting. Maar het is veel minder bekend, dat in deze zelfde tijd in de 
kring der juridische hoogleraren ook een anti-revolutionair gevonden werd, 
die een eigen plaats inneemt onder de volgelingen van Groen van Prin
sterer. En men weet nog minder, dat deze anti-revolutionair gedachten 
heeft verkondigd, die voor de ontwikkeling van het anti-revolutionaire 
denken van de grootste betekenis zijn geweest. 

Wij hebben hierbij het oog op de hoogleraar B. J. Gratama. Deze werd 
geboren in 1822. Hij volbracht zijn studie in de rechten aan de Groningse 
universiteit in 1842. Daarna bekleedde hij enkele functies bij de rechter
lijke macht en aan het departement van Justitie. In 1858 werd hij met 
enige moeite onder het kabinet-Van der Brugghen benoemd tot hoog-

*) Voordracht, gehouden voor V.E.R.A., de Groningse afdeling van de Unie van 
Gereformeerde Studenten, ter gelegenheid van haar Lustrumviering op 14 October 1954. 

1) Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV, 1914.' 
2) t. a. p. blz. 180 v. 

A. S. xxv 
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leraar te Groningen. Hij werd belast met het onderwijs in een gedeelte 
der vakken van de overleden conservatieve Star Numan, namelijk het 
strafrecht en de wijsbegeerte des rechts. Tot twee jaar voor zijn dood, in 
1886, doceerde hij, maar van veel invloed bemerkte men weinig. Dit lag 
zeker niet aan zijn kennis 3). Huizinga noemt hem een door en door specu
latieve geest en een uiterst veelzijdig geleerde, die het privaatrecht en het 
staatsrecht evengoed beheerste als het strafrecht; die de moderne filosofen 
kon beoordelen, die zeer nauw contact hield met de Duitse historische school 
en in het Germaanse recht thuis was als weinige van zijn ambtsbroeders. 

De lijst van door hem gepubliceerde geschriften is niet lang 4). Zij 
getuigt echter wel van grote veelzijdigheid. Waarschijnlijk als uitvloeisel 
van zijn historische instelling poogde hij steeds het geldende recht uit 
de bronnen te verklaren, om daarna langs die weg in de actuele vraag
stukken in te grijpen. Als voorbeeld diene de floreenplichtigheid, waar
over hij een studie deed verschijnen, die hem in schriftelijk contact bracht 
met Abraham Kuyper 5). 

Door zijn colleges schijnt hij niet de aandacht der studenten te hebben 
geboeid. Men zag te weinig lijn in zijn betoog en hij schijnt het be
vattingsvermogen van zijn studenten te hoog te hebben aangeslagen. Maar 
toch spreekt Van Houten nog na jaren over de belangrijke invloed, die 
Gratama op hem heeft uitgeoefend 6), waardoor hij van vele liberalen van 
zijn tijd werd vervreemd. En De Savornin Lohman heeft tot zijn dood 
grote bewondering voor de geliefde leermeester gekoesterd. 

Hij heeft echter geen school gevormd als zijn faculteitsgenoot Diephuis 
door diens bekende werk over het burgerlijk recht. De betekenis van 
Gratama ligt ergens anders. 

Gramata en zijn tijdgenoten stonden voor de oplossing van de aller
zwaarste problemen. De hun voorafgaande generatie, die geleid werd door 
het laat-achttiende eeuwse rationalisme, had het paradijs nagejaagd, maar 
had zijn weg moeten kiezen dwars door de hel, zoals Guizot dat eens 
had geformuleerd. Van de grote Franse revolutie van 1789 ging een brede 
weg en alle bouwwerken, die men ter bedwinging van de revolutiestroom 
had opgeworpen, waren ineengestort. 

Maar thans zou het anders gaan. Met haast kinderlijk, blijmoedig 
optimisme bepaalde men zijn houding tegenover de vragen des tijds. 
Het meer natuurwetenschappelijk gerichte denken achtte zich volkomen 
in staat leiding te geven. Men had het einddoel nog niet bereikt, maar 
men stond reeds in de zekerheid, dat men dit einddoel zou bereiken. Voor 
ons, die twee wereldoorlogen hebben meegemaakt, is het bijna onbe
grijpelijk, dat men zich in die absolute zekerheid van het menselijk kennen 
zo kon verheugen. 

Te meer, omdat de vraagstukken, vooral voor de jurist en de beoefe
naar der practische staatkunde zo groot waren. Eeuwenlang had men 
de staatkunde niet kunnen denken zonder godsdienst, dus sinds de ker-

3) t. a. p. blz. 172 v. 
4) Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1885/6, blz. 42; vg!. Prof. Dr F. L. R. 

Sassen, Wijsgerig onderwijs in Nederland in de negentiende eeuw, in Studia Catholica, 
17de jg. af!. 2 (Maart 1941). 

5) Advies over de floreenPlicht in Friesland, 1874; vg!. archief-Kuyper, Gratama 
aan Kuyper d.d. 15 Februari 1875. 

6) Van Houten, Vijf-en-twintig jaar in de Kamer 1869-1894, I, blz. 24 v. 
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stening niet zonder christendom. Thans stond men voor een streven het 
gehele staatsleven los te maken van het geopenbaarde christendom. 

Steeds had men de basis van het gezag, de verhouding tussen overheid 
en volk, gelegd in een goddelijke oorsprong, dus sinds het evangelie hier 
ingang had gevonden in Gods openbaring in Christus. Nu ontwrong zich 
het gezag steeds meer aan deze goddelijke grondslag. En met afzien van 
de dualistische gezagsverhouding, die in ons land traditie was, poogde 
men het gezag te verplaatsen naar het volgens de bepalingen van de 
grondwet georganiseerde volk; waartegenover een evenmin historisch ge
fundeerd verzet rees van de voorstanders van een naar absolutisme 
tenderende monarchale macht. 

Tenslotte rees er twijfel over de grenzen van de staatsbemoeiing. Tegen
over de verlichte despotie met haar veruitgestrekte zorg, zelfs over het 
terrein van het geestelijk leven, had zich een liberalisme ontwikkeld, dat 
zijn ideaal zocht in onthouding. Maar deze leer vertoonde weldra on
bruikbare consequenties en zo vormde zich een nieuwe liberale opvatting, 
die van de staat alles wilde doen uitgaan, wat nodig was voor de vol
making van een volk 7). 

Dat waren de drie kenmerken van het wereldbeeld, waarbinnen Gratama 
zijn werkzaamheid had te ontplooien. Zij waren niet alleen aan Gratama 
bekend. Zij waren eigenlijk het gemeenschappelijk doelwit van allen, die 
zich rekenden tot de anti-revolutionaire richting. Maar men ·bedenke, dat 
hier het woord anti-revolutionair een wijder inhoud heeft dan het thans 
gangbare. 

Er is echter geen twijfel mogelijk, dat Gratama in die dagen gerekend 
werd tot de anti-revolutionaire richting. Groen van Prinsterer spreekt 
ergens over de voortreffelijke arbeid van Gratama, waarvan hij reeds 
een dankbaar gebruik heeft gemaakt, een arbeid, waardoor wij een belang
rijke schrede verder zijn gebracht 8). Van niemand, zo schrijft Gramata 
terug, kon mij een gunstig oordeel zo aangenaam zijn als van u 9). Dit 
schreef hij als antwoord onmiddellijk na ontvangst van de brief van 
Groen. En Groen noemt dan het uitvoerige schrijven, waar in het bij
zonder geschreven werd over de betekenis van het calvinisme voor de 
staatkunde, een hartsterking 10). 

En toen Groen van Prinsterer stond aan het einde van zijn aardse 
loopbaan, bedankte Gratama Groen nog voor de gezonden N ederlandsche 
Gedachten en voor Groens uitgave van stukken, betrekking hebbende op 
de strijd met Van der Brugghen in de Tweede Kamer. Ook thans nog 
wordt men geroerd, als men leest: ... "Maar vooral, wat heb ik met u 
geleden. Ik wist niet dat behalve smart over de nederlaag van onze be
ginselen, zooveel harteleed door u geleden werd, u zoo teleurgesteld zaagt 
in uw vertrouwen op menschen ... 0, hoe kwam telkens de gedachte 
bij mij op, hadden mijn omstandigheden, vooral mijn financiële omstan
digheden mij niet belet, beletten zij mij niet nog steeds, aan den strijd 
een meer werkdadig aandeel te nemen, hoe gaarne had ik aan uw zijde 

7) Kappeyne van de Coppello, Hand. II K. dd. 24 Februari 1874 
8) Rijks-Archief Groen, d. d. 14 Mei 1871. 
9) Rijks-Archief Groen, d. d. 17 Mei 1871. 
10) Rijks-Archief Groen, d. d. 29 Mei 1871. 
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gestaan, en naar mijn vermogen u gesteund, gesteund althans door trouw 
en aanhankelijkheid openlijk betoond. 

Wat mij verwondert telkens, is, dat gij u niet als Mozes van een hard 
en wederkerig volk hebt afgewend . . . Vol goeden moed, zie ik dan ook 
den meerderen druk, dien ik in de naaste toekomst verwacht, tegemoet ... 
Ik zou dat oogenblik wel willen verhaasten, maar de Heere kent zijn 
tijd" u). 

Die aanhankelijkheid zette Gratama om in volgzaamheid aan de partij
leider. Hij getuigt hiervan in een brief aan Groen uit het jaar 1868 12). 
De liberalen hadden Thorbecke, de oude leeuw, wel heel onvriendelijk 
behandeld. Tegenover Tellegen, zijn collega in de faculteit, had hij zijn 
afkeuring over zulk een ontrouw aan de leider uitgesproken. En toen 
Tellegen hem daarop vroeg, of hij wellicht met Groen meeging door dik 
en dun, zeide Gratama heel eenvoudig: "Ja! totdat wij daar komen, waar 
ook hier het "Gode meer gehoorzamen dan menschen" ons tegenhoudt. 
Een eisch, een pligt, een voorwaarde van het constitutioneelleven is mijns 
inziens ook, autoriteit bij den leider, eerbied piëteit voor hem bij de aan
hangers. Ook dien pligt van het constitutioneel leven hoop ik te betrach
ten ... " 

Die gemeenschap des geestes gevoelde Gratama ook voor Kuyper. 
Nog tijdens het leven van Groen, in 1875, schrijft hij Kuyper in een nieuw
jaarsbrief: " ... Den moedigen en talentvollen strijder voor het regt van 
gewetensvrijheid de hand te mogen drukken is een voorregt, dat ik hoog 

d "1<1) waar eer... . 
En als Kuyper zich zet aan het ontwerpen van Ons Program, zendt 

hij het concept niet alleen aan de Utrechtse hoogleraar en voorstander 
van de confessionele beginselen Lintelo baron De Geer van J utphaas, 
maar ook aan de ethische Groningse rechtsgeleerde Gratama, evenals aan 
Jhr A. F. de Savornin Lohman. Het archief-Kuyper spreekt over de 
mening van Gratama over het concept-Ons Program geen onduidelijke 
taal 14). Hij is het er zeer goed mee eens, al zou hij zelf de accenten wat 
anders gelegd hebben en dan gaat hij verder: "Over het algemeen, ook 
om dat program, begroet ik U gaarne als den Elisa, op wien de mantel 
viel van onzen Elia ... " Gratama wil ook het program ter sprake brengen 
in de kiesvereniging te Groningen, waarvan hij voorzitter is. Slechts op 
één punt stelt hij wijziging voor, namelijk op het gebied van de gemeente
lijke autonomie, die hij zover mogelijk wil uitbreiden, maar waardoor 
de rechten van de enkeling niet in gevaar mogen worden gebracht. Wij 
zullen hieronder zien, dat deze laatste beperking samenhing met de diep
ste beginselen van Gratama. 

Het is echter wel merkwaardig, dat Kuyper in deze zelfde tijd bezwaar 
maakte Gratama als curator te verbinden aan de te stichten Vrije Univer
siteit. Hij stond namelijk bekend als een particulier vriend van De la 
Saussaye en als zelf op en top ethisch, wat allerlei hoofdschuddens zou 
wekken en de beurzen sluiten. En het verzet van De Savornin Lohman, 

11) Rijks-Archief Groen, d.d. 17 Januari 1876. 
12) Rijks-Archief Groen, d. d. 16 Januari 1868. 
13) Archief-Kuyper, d.d. 6 Januari 1875. 
14) Archief-Kuyper, Gratama. aan Kuyper, d.d. 8 Februari 1877. 
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die Gratama altijd als een goed gereformeerd man had leren kennen, ver
anderde hieraan niets ~5). 

Inderdaad was Gratama de ethische beginselen toegedaan. Hij schreef 
zijn belangrijkste artikelen in het ethische tijdschrift Protestantsche Bij
dmgen ter bevo1'der1:ng van Chr·istelijl~ leven en Christelijke wetenschrop, 
dat onder redactie stond van Chantepie de la Saussaye. De bekende 
ethische Stemmen voor Waarheid en V rede ontvingen van hem een bij
drage over het ontwerp van wet tot afschaffing van de doodstraf. En de 
doorwerking van deze ethische richting is in zijn beschouwi.ngen zeer 
duidelijk waar te nemen ~6). 

Gratama was zich zeer goed bewust, welke richting de geschiedenis 
nam, ook in de ontwikkeling van recht en staat :t:7). Ongeloof en bijgeloof 
drongen steeds meer door. Het zedenbederf nam toe, het geloof zelf 
scheen, met uitzondering van enkele geloofshelden, de warmte en de kracht 
te missen, die het vroeger zo dikwijls had ontwikkeld. Bemoediging schijnt 
clan alleen het geloofsvertrouwen te kunnen geven, dat Hij, Die voor de 
mensheid Zijn Zoon gaf in de dood, Die haar tot dusver leidde, haar niet 
heeft of zal verlaten, maar alles tot de uitbreiding van Zijn koninkrijk 
zal doen medewerken. 

Zo luidt het begin van een zeer uitvoerig artikel over het verbanel 
tussen godsdienst en recht. Deze passage geeft uiting aan een zeer diep 
geloofsleven en stemt geheel overeen met uitspraken van andere kinderen 
van het Reveil. Maar Gratama gaat dan verder : "Maar zou dat geloofs
vertrouwen niet worden versterkt, zoo het goede en heerlijke zelfs, dat in 
zoovele opzigten de rigting van onzen tijd met zich brengt, meer werd 
erkend, als het werk Gods geëerbiedigd? En moet de erkenning daarvan, 
als natuurlijke, door God geleide en gewilde ontwikkeling, de houding 
niet bepalen, die tegenover de rigting der tijden wordt aangenomen, mede
werking en bevordering daar doen verleenen, waar anders weerstand en 
verzet zou zijn geboden ... Te prijzen schijnt dan iedere poging om den 
geloovige, die in de eerste wording der menschheid Gods hand ziet, die 
hand in de zending Zijns Zoons dankbaar erkent, die hand ook in latere, 
ook in de jongste, ontwikkeling te doen opmerken ... " 

Eigenlijk is in deze woorden het gehele systeem van Gratama gevat. 
Hij ziet in het feitelijk gebeuren de leiding Gods. Hij wil christelijk 
historisch zijn. Hij wil de door het ongeloof gebruikte leer der evolutie 
ombuigen, om uit de feiten te komen tot de norm. De normatieve kracht 
van hetgeen geschiedt, wil hij stellen onder Gods bestel. Hier ziet men 
klaarblijkelijk de oorsprong van de leer, die ook Lohman verdedigt in 
Onze Constitutie ~8). 

Het enige vaste punt in deze ontwikkeling is voor Gratama het ge
weten. Hij schildert de kracht van het menselijk geweten in bewoor
dingen, die aan Calvijn doen denken in diens behandeling van het ge
weten in zijn Institutie ~9 ). Bijna zeker heeft dit alles Kuyper beïnvloed, 

15) Suttorp, A. F. de Savornin Lohman, blz. 71. 
:t:5) Stemmen voor waarl1eid en vrede, jg. 1870. Protesta11tsche Bijdragen, jg. II en IV, 

1871, 1873. 
H) t. a.p. II, blz. 129. 
~8) Onze Constitutie, pag. 1 v. 
~9) P.rotestantsche Bijdragen ll, blz. 129 v. 
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toen hij in Ons Program zijn bekende lofrede schreef op de persoonlijke 
consciëntie 20). 

Maar dit beginsel heeft merkwaardige consequenties. Zij worden door 
Gratama met bewustheid aanvaard. Volgens Gratama is het woord recht 
nimmer te bezigen voor de verhouding tussen God en mens. De bijbel is 
geen wetboek voor alle volken en tijden, geen wetboek voor rechts- en 
staatsinstellingen. De ontwikkeling is de eerste der wetten, die God aan 
de mensheid gaf. In de rechts- en staatsinstellingen vindt men niets 
blijvends dan enkele weinige wetten der ontwikkeling, die grotendeels uit 
aard en wezen der langzame vergadering van maatschappelijke rijkdom
men voortvloeien. En dan gaat Gratama verder met een uitspraak, die hem 
door zijn geestverwanten zeer kwalijk is genomen: "Zoo men dus stellige 
uitspraken van den Christus over de een of andere regtsinstelling kon 
aanvoeren, dadelijk zoude ik ze uit het debat over behoud of afschaffing 
dier instelling verwijderd willen hebben. Voor den toenmaligen maat
schappelijken toestand geldend, zou ik aan haar voor den tegenwoordigen 
toestand op grond van de ontwikkeling, de eerste der wetten die God der 
menschheid gaf, alle gezag ontzeggen" 21). 

Gratama werkt dit alles verder uit. Hij betwist, dat kerkgenootschappen 
een eigen staatsrechtelijk karakter bezitten. Als gevolg van dit standpunt 
ontkent hij ook de bijzondere positie van bedienaren van de godsdienst. 
Hij wil geen verbod van kloosters, maar hij wil ook geen bijzondere 
rechtskracht verlenen aan kloostergeloften. Hij wil ook geen staatstoelagen 
aan kerken. 

De kerkgenootschappen moeten volkomen vrij zijn in de regeling van 
hun inwendige betrekkingen. Ook de belijdenis der kerk acht hij aan ont
wikkeling onderhevig. En in verband daarmede verwerpt hij de bekende 
passage in artikel 36 der Nederlandse geloofsbelijdenis over het weren en 
uitroeien van alle valse godsdienst. 

Hij noemt artikel 36 treffend schoon. Hij leest en herleest het telkens. 
Juister en beter dan latere wetenschap in lijvige boekdelen het deed, wordt 
daar zijns inziens het wezen van recht en staat ontwikkeld. Maar hij 
meent, dat de ontwikkeling de eis tot de handhaving van het weren en 
uitroeien van alle valse godsdienst heeft te niet gedaan 22). 

Het is weer merkwaardig, dat Kuypers afkeer van deze woorden in 
de tijd, dat dit geschrift verscheen, is ontstaan. Waarschijnlijk hangt dit 
samen met de meer individualistische staatsconceptie, die Kuyper in de 
periode tussen 1870 en 1880 aanhing. Ons Program is daarvan op ver
schillende plaatsen de duidelijke vrucht. 

Op dezelfde grond acht Gratama het bekende reglement van 1816 voor 
de Nederlandse Hervormde Kerk verbindend. Hij geraakte daardoor in 
polemiek met Groen van Prinsterer, maar dit kan hem niet van zijn stand
punt afbrengen. Hij keurde de inhoud af, maar hij bleef de verordening 
verbindend oordelen. Een oplossing verwachtte hij van de verdere ont
wikkeling. Deze ging zijns inziens te langzaam, maar die geloven haasten 

20) Ons Program, § 60 v. 
21) Stemmen voor waarheid en vrede, 1870, blz. 99, 101. 
22) t. a. p. blz. 165 v. 
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niet. Heeft soms de vermaning van 's Heren apostelen tot ondervverping 
aan de bestaande machten haar kracht verloren 23) ? 

Zeer nauwkeurig analyseert hij de toepassing van het gewone burger
lijke recht op de kerkgenootschappen. Hij spreekt over eigendomskwesties 
bij kerkscheuring, over de verbindende kracht van kloostergeloften, over 
het armwezen en over het onderwijs. Op het laatste komen wij nader 
terug. 

Door deze denkbeelden nam Gratama in de kring, waarin hij zich overi
gens krachtens de band des geloofs thuis gevoelde, een geheel af
zonderlijke positie in. Hij erkende geen rechtstreekse band tussen kerk 
en staat; hij achtte de scheiding van kerk en staat de vrucht van de na
tuurlijke, door God gewilde en geleide ontwikkeling. Hij kreeg daardoor 
bijval bij hen, die anders zijn tegenstanders waren en gaf aanstoot bij 
zijn vrienden. Maar die bijval wenste hij niet ten koste van die aanstoot. 
De smaad, die hun wachtte, die in de levende Christus geloofden, wenste 
hij niet te ontgaan. Hem griefde het wantrouwen van hen, die met hem 
door de gemeenschap van geloof waren verenigd en met wie hij z. i. alleen 
op ondergeschikte punten verschilde. Daarom trachtte hij in 1874 in een 
nieuw artikel zijn inzichten scherper te formuleren 24). 

Godsdienst, aldus Gratama, is de bewuste en daardoor meer innig ge
worden gemeenschap met God. Het recht bestaat uit regelen voor het 
gedrag van mensen tot de handhaving waarvan zij zich geroepen achten. 
Slechts middellijk, door de ontwikkeling, vloeit het recht voort uit Gods 
wil. Op de grond van de wil van God kan men nooit onmiddellijk het ge
bouw des rechts optrekken. Overal is het menselijk geweten de onmid
dellijke grond van het recht. Het geweten is de stemme Gods in ons. 
God immers leidt en bestuurt de wijziging van het menselijk geweten 215). 

Van dit vaste punt uit critiseert Gratama de verschillende theorieën 
omtrent de bindende kracht van het recht. Hij spreekt over de boze over
heid en de plicht tot en de grens van de ondervverping. Overal schakelt hij 
de ontwikkeling bij zijn redenering in. En met allerlei bijbelse argumenten 
tracht hij deze methode te verdedigen. Hij wil bovendien niet uitgaan 
van een enkele, van een individuele mens. Hij grijpt terug op het groot 
geheel, het volk, waartoe hij behoort. Daarom zoekt hij de ontwikkeling 
van de mensheid als geheel. Nimmer werd de zondige mensheid geheel 
van God verlaten. Nimmer werd de gehele aarde tot een hel. God bleef 
zich aan de mensheid openbaren, zoals ook Paulus in Romeinen 1 en 2 
leert. Geheel in overeenstemming met de leer van Von Savigny wil 
hij het recht zien voortkomen uit de gemeenschappelijke overtuiging 
van het gehele volk 26). 

Een tiental jaren na de dood van Gratama werd diens leer krachtig be
streden door Fabius in het bekende geschrift Voortvaren. Fabius verwijt 
aan Gratama een te ver doorgevoerd individualisme 27). Gratama zou het 

23) t. a. p. blz. 169 v. 
24) Protestantsche Bijdragen IV, blz. 245 v. 
25) t. a. p. blz. 247 v. 
26) t. a. p. blz. 276 V. 
27) Fabius, Voortvaren 2, blz. 154v. 
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eigen recht der overheid miskennen. Bij Gratama is de overheid stede
houder der enkelingen. Fabius verzet zich ook tegen de uitspraak, dat de 
bijbel geen wetboek is. Hij roept op tal van plaatsen uitspraken van Groen 
te hulp om de onjuistheid van de opvattingen van Gratama te bewijzen. 
Maar daarbij treft het, dat Fabius zich voornamelijk beroept op plaatsen 
van Groen uit oudere periodes, wat bij Groen zeer gevaarlijk is. Ook 
bij Groen van Prinsterer doet men voozichtig met de datum te rekenen 28). 

"Met eenige uitvoerigheid," aldus Fabius, "vestigde ik de aandacht op 
de beschouwingen van Mr Gratama. In hem komt zoo treffend uit, dat de 
enkele belijdenis van het Protestants-Christelijk geloof, evenmin als het 
behoren tot de Roomsche Kerk, voldoende zekerheid biedt omtrent de 
lijn, die op het gebied van recht en staat moet worden gevolgd; dat de 
grenzen wel zeer wijd moeten worden uitgezet, indien men alle Protes
tantsche Christenen tot één staatkundige partij wil vereenigen, dat men 
op die wijze zelfs de eerste beginselen moeielijk kan handhaven" 29). 

Dat was een zeer hard oordeel. De Savornin Lohman vatte terstond de 
handschoen op, om zijn nog altijd gewaardeerde leermeester te verdedi
gen 30). Lohman is scherp: "Het is wellicht anti-Calvinistisch te meenen, 
dat, ook bij verschil van inzicht, de band, die de Christus-belijders behoort 
te vereenigen, zicht- en voelbaar moet blijven, en men zijn scherpste pijlen 
niet bewaren moet voor hen, bij wie men het dichtst staat, en die, wellicht 
meer nog dan anderen, de hitte van den strijd hebben verduurd" 31). 

Lohman sluit de ogen niet voor het feit, dat hij op tal van punten met 
Gratama van mening verschilt. Maar hij wijst ook op tal van punten, 
waar Gratama met Kuyper overeenstemt en daar zijn tal van punten bij, 
die Fabius scherp had bestrede.n 32). En inderdaad, men kan zich moeilijk 
onttrekken aan de gedachte, dat Gratama zeer grote invloed op Kuyper 
heeft uitgeoefend, misschien meer dan velen weten. 

En dat is niet zo vreemd. Nog in 1889 rekende Kuyper Gratama, tegen
over De Beaufort, tot de onzen 33), evengoed als hij de confessionele baron 
De Geer van J utphaas, de tweede antirevolutionaire hoogleraar in de 
rechten uit de gehele negentiende eeuw, tot de anti-revolutionairen rekent. 
En dat was tie.n jaar nadat Kuyper wel bezwaar gemaakt had tegen een 
curatorschap van Gratama van de Vrije Universiteit. De erenaam van 
anti-revolutionair heeft hij hem echter niet ontzegd. 

Waarschijnlijk hing dit samen met iets anders. Gratama heeft in de 
schoolstrijd zeer beslist partij gekozen voor de rechtse partijen. De door 
hem aangewezen weg stemt echter met de wensen van Groen van Prin
sterer weinig, met de opvattingen van Kuyper veel overeen 34). Groen 

28) Protestantsche Bijdragen IV, blz. 158 v. 
29) t. a. p. IV, blz. 174 v. 
30) Verband tussen Godsdienst en Recht. Bespreking door A. F. de Savornin 

Lohman van het systeem-Gratama tegen de critiek van Fabius in Voortvaren, Ons 
Tijdschrift lIl, 12 en IV 1. 

31) t. a. p. lIl, blz. 728. 
32) t. a. p. blz. 29 v. 
33) Onnauwkeurig!' Aan "Het Vaderland" inzake Mr W. H. de Beauforts verweer

schrift, 1889, blz. 27-28. 
34) Vgl. hiervoor mijn Christelijk en Nationaal. De jaren van het eerste Ministerie

Heemskerk, in: De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 1860-1935, 
blz. 102 v. 
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toch werd gedragen door twee gedachten. In de eerste en voornaamste 
plaats wilde hij de kinderen van het Nederlandse volk houden bij de 
bijbel, bij hun God. De wijze, waarop dit geschiedde was voor hem van 
secundaire betekenis. In de tweede plaats zag Groen achter het gehele 
publieke leven de christelijke staat. Indien de staat dus onderwijs gaf, 
moest dit zijn in de vorm van een christelijke staatsschool. Met het oog 
op de door Groen gewenste gewetensvrijheid, wilde hij de staatsschool des 
mogelijk facultatief splitsen. De strijd voor deze gedachte heeft Groen ver
loren in J 857 bij de behandeling van de wet van Van der Brugghen. 

Enkele jaren later ging hij aanvankelijk wel over naar een andere strijd
methode, maar zelfs in de uit deze methode voortgekomen Vereniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs pleitte hij telkens weer, direct 
of indirect, niet voor een school, die uitging van de ouders, maar voor een 
school, die uitging van een ander instituut, namelijk van de kerk. 

Lange tijd heeft men er geen aandacht aan geschonken, dat Groen al 
heel spoedig IS teruggekeerd tot zijn liefde voor de facultatieve splitsing. 
Dat bleek reeds op de vergadering van Christelijk Nationaal in 1867 te 
Leeuwarden. En juist op die bijeenkomst heeft Gratama een geheel ander 
systeem ontvouwd. Op grond van zijn opvattingen over de betrekking 
tussen godsdienst en recht en de taak van de overheid in de huidige maat
schappij achtte hij in de toenmalige verhoudingen de godsdienstloze open
bare school met een zedeleer zonder God niet te ontgaan. De feiten wijzen 
uit, dat een deel der natie in zulk een overheidsschool zijn behoeften be
vredigd ziet, maar een ander deel ziet daarin een aanranding van zijn 
innigste overtuiging. En recht en billijkheid verzetten zich tegen de finan
ciële bevoorrechting van de ene groep boven de andere. 

De staat moet dus, aldus Gratama, zich volkomen terug trekken van 
het terrein van beheer en bestuur van het onderwijs. De staat beperke 
zich tot het geven van subsidie. Zolang er gemeentescholen bestaan, worde 
die subsidie berekend naar hetgeen de gemeente voor haar eigen scholen 
uitgeeft. Deze subsidie geve men overal, waar een school van bijvoor
beeld vijf en twintig leerlingen bestaat, mits de school voldoet aan eisen 
van deugdelijkheid. Er is dan een einde gemaakt aan de tergende con
currentie van de openbare school. Niet een speciale secte wordt dan nog 
bevoorrecht. Het toestaan van subsidie hangt niet meer van willekeur af. 

Dat was een mooie vergadering, die van Christelijk Nationaal in 1867. 
Men had Groen met vriendelijkheid overladen, om hem als het ware een 
vergoeding te geven voor de teleurstellingen hem bereid door het minis
terie-Heemskerk. Maar de grootste indruk heeft het plan van Gratama 
gemaakt. Hij tekende hier een lijn, die later ook door vele liberalen zou 
worden goedgekeurd. Hij heeft in beginsel de weg gewezen, waarlangs 
later de Bijbel, in een vrije school, kon worden gebracht aan de kinderen 
van ons volk. 

Groen heeft met grote welwillendheid het voorstel van Gratama ge
bracht onder de aandacht van de leden van Christelijk Nationaal. Maar 
hij geeft daarbij niet blijk van veel persoonlijke sympathie. De objectief 
protestantse openbare instellingen hadden voor Groen groter waarde dan 
voor de ethische rechtsgeleerde Gratama. Maar de denkbeelden van 
Gratama zijn veel meer verwant aan de opvattingen, die Kuyper later 
met zoveel kracht propageerde. 
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Daar kwam nog iets bij. Gratama was door en door volksman. In een 
zijner brieven aan Groen noemde hij zich vol trots: "wij democraten van 
het Noorden" 35). Hij was inderdaad democraat. Wij hebben steeds èn 
leenstelsel èn democratie bestreden, zegt hij ergens. Hij zoekt liever bij 
de liberalen dan bij de conservatieven heul en troost. Vandaar, dat hij zo 
ferm meedeed in de parlementaire strijd tegen het beleid van het ministerie
Heemskerk-Van Zuylen. Hij tekende het bekend adres der juridische hoog
leraren ter verdediging van de wettigheid van het optreden der Tweede 
Kamer ten aanzien van de motie-Keuchenius. Dat zijn dingen, die Kuyper 
zeer heeft moeten waarderen. Vooral, toen Gratama hem ook nog de 
stof verschafte ter bestrijding van de floreenplichtigheid 36). 

Gratama ging geleidelijk behoren tot de mensen in de schaduw. Aan het 
einde van zijn leven gevoelde hij zich vereenzaamd. Hij had niet het oor 
van zijn studenten en de politieke ontwikkeling ging voor een groot ge
deelte langs hem heen. Hij werd gekweld door lichaamslijden en hij kon 
zich maar moeilijk tot blijmoedigheid opwekken. 

Dat doet ons leed. Nooit vergete men, dat Gratama stond als eenling 
temidden van een gehele senaat. Hij zocht de omgang met het eenvoudige 
volk in een tijd, toen de afstand tussen de burgerlijke patriciërs en de 
kleine luyden wel zeer groot was. Hij zond zijn kinderen naar de ver
achte christelijke school, liever dan dat hij ze bracht naar de goed ge
outilleerde openbare school. Hij gaf zijn werkkracht aan het bestuur van 
die school, wier archief daarvan nog de bewijzen bevat. Hij verdedigde het 
recht op een vrije universiteit 37). Hij werkte mede aan de opstelling 
van Kuypers "Ons Program". Hij heeft de weg gebaand, waarlangs de 
christelijke school zich later in vrijheid kon ontwikkelen. Hij gevoelde 
zich aangetrokken tot het calvinisme als richting der vrijheid 38). 

Hij was geen geestverwant van Fabius in de scherpe zin, die deze daar
aan hechtte. Maar in het licht van zijn tijd en geprojecteerd tegen de denk
beelden van Groen van Prinsterer en Kuyper en niet het minst van 
Lohman, en gesteld tegenover de doorgaande opinie van een gehele weten
schap, wordt Gratama ons lief. 

Hij was zich bewust van zijn verschil met vele anti-revolutionairen. 
Maar hij wilde de band met dezen niet loslaten. "Maar mogt de hoop 
falen," zegt hij ergens, dat men hem als geestverwant zal blijven beschou
men, "dan wensch ik Calvijn na te volgen, toen hij zeide: "Dr Martinus 
moge mij een ketter, een duivel schelden, mij blijft hij steeds een lieve 
broeder in Christus"." 

* 

315) Rijks-Archief Groen d. d. 8 Januari 1869. 
36) Vgl. ook Archief-Kuyper, Gratama aan Kuyper, d. d. 16 November 1875. 
37) Archief-Kuyper, Gratama aan Kuyper, d. d. 25 September 1880. 
38) Rijks-Archief Groen, Gratama aan Groen, d. d. 17 Mei 1871. 
39) Protestantse Bijdragen IV, blz. 246. 
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Het is, zo heb ik begrepen, vandaag vooral mijn taak, in het kort iets 
te vertellen over de huidige stand van zaken voor wat betreft de christe
lijke dagbladpers in Nederland. 

Om met de deur in huis te vallen: wat valt een Amerikaan bij de 
Nederlandse dagbladpers in het algemeen (ik spreek nog niet in het bij
zonder over de christelijke pers) gewoonlijk op? Een Amerikaans hoog
leraar in de dagbladwetenschap - u ziet: Amerika is nog altijd het land 
van de onbegrensde mogelijkheden - zei mij onlangs: het was de grote 
verscheidenheid van bladen. Dat is inderdaad al dadelijk een kenmerk van 
de Nederlandse dagbladpers. Wij aan deze zijde van de oceaan zijn spoe
dig, al te spoedig, geneigd, de Amerikaanse dagbladpers te vereenzelvigen 
met bladen als de "New York Times" en de "New York Heraid Tribune" 
en in mindere mate met bladen als de "Washington Post" en de "Christian 
Science Monitor". Onze gasten van vandaag weten beter. Ik moet hier 
op mijn vaklitteratuur afgaan, omdat men mij tot heden niet de eer heeft 
aangedaan van een uitnodiging, de situatie ter plaatse te komen bestu
deren, zelfs niet in het anders zo gulle kader van de Marshall-hulp. Maar 
ik meen, dat ik! aan de betekenis van de Amerikaanse bladen, die ik 
zojuist noemde, met hun soms gigantische oplagen, niet tekort doe, wan
neer ik daaraan toevoeg, dat met hèn te noemen het beeld van de Ameri
kaanse dagbladpers beslist niet is voltekend. In de Verenigde Staten heb
ben buiten de grote metropolen, niet alleen de middelgrote steden, maar ook 
de kleinere steden elk haar eigen krant, één bepaalde krant veelal, met een 
beperkt gebied dat zij bestrijkt, waarop zij echter een tamelijk sterke mono
poliepositie pleegt in te .nemen. Men kan daar natuurlijk wel een krant 
uit N ew Y ork gaan lezen, maar de afstanden vormen een belemmering. 
Ook in de Amerikaanse journalistiek heeft men trouwens wel ontdekt, 
dat de belangstelling van de lezers het grootst pleegt te zijn voor het 
nieuws uit de eigen omgeving. 

In Nederland evenwel is er een grote verscheidenheid, misschien zelfs 
een té grote om in alle opzichten een krachtig perswezen mogelijk te 
maken. Er is hier op een klein grondgebied een overvloed van kranten en 
dus ook een overvloed van mogelijkheid tot keuze. Er is een serie zoge
naamde landelijke bladen, die in een klein land uiteraard verhoudings
gewijs een grotere betekenis hebben dan in de Verenigde Staten, en daar
naast is er een groot aantal plaatselijke of streekdagbladen, alles bijeen 
tot een totaal van niet minder dan 111 dagbladen. Steden van een bepaalde 
omvang hebben in de Verenigde Staten gewoonlijk één blad; bij ons 
hebben ze er vijf of meer. Dit ope.nt reeds de mogelijkheid van een grote 
onderlinge verscheidenheid. 

Ik moet bij dat kenmerk van de Nederlandse dagbladpers: die onder
linge verscheidenheid, nog wel even stilstaan. Soms, wanneer men zich 

*) Voordracht voor een gezelschap Amerikaanse studenten, gehouden in het Kuyper
huis op 6 April 1955. 



228 DR E. DIEMER 

nauw door concurrenten omgeven weet, kan men wel eens jaloers zijn 
op de situatie in Amerika. Maar dat is dan duidelijk een zwak ogenblik. 
Aan de andere kant toch mag men juist in de verscheidenheid een belang
rijk correctief zien op de machtige positie, die de pers in onze dagen is 
gaan innemen. 

In het kader van die verscheidenheid is de aanwezigheid van een speci
fiek christelijke dagbladpers gemakkelijker te begrijpen. Het behoeft niet 
te verwonderen, dat men zich in Nederland zèlf over de aanwezigheid 
van een christelijke dagbladpers niet verhaast. Men is hier aan de ver
scheidenheid gewend; men is er hier aan gewend, dat elk blad, ook door de 
nood gedwongen, probeert een eigen stijl te hebben, een goede krant te 
zijn, maar tegelijk anders dan de andere kranten. Elke krant richt zich bij 
ons als vanzelf op een bepaald deel van de bevolking. ' 

In het buitenland is de verwondering over het bestaan van een eigen 
christelijke dagbladpers er gewoonlijk wèl, zeker niet in de laatste plaats 
ook onder christenen. Men is er Of jaloers op Of men acht een christe
lijke dagbladpers een feitelijke onmogelijkheid. 

Ik blijf nog even bij de verscheidenheid binnen de Nederlandse dagblad
pers. Die verscheidenheid hangt zeer direct samen met de historische ont
wikkeling. Ik heb begrepen, dat ik mij vandaag zoveel mogelijk van ge
schiedkundige uiteenzettingen moet onthouden. Zonder echter ook maar 
in enige details te treden, moet ik mij wel een algemene opmerking ver
oorloven, om daardoor ook de huidige situatie beter begrijpelijk te maken. 
Dit is temeer nodig, omdat in de gang van de ontwikkeling van het pers
wezen de Nederlandse dagbladpers naar mijn indruk zich op het ogen
blik in zekere zin in een overgangsphase bevindt. Daarmede hangt stellig 
weer samen, dat men in onze dagen nogal eens critiek hoort op de christe
lijke dagbladpers, critiek die aan onze Amerikaanse gasten misschien 
niet helemaal zal zijn ontgaan, waarvan zij in elk geval ook wel op de 
hoogte mogen komen. 

Wie de verscheidenheid van de Nederlandse dagbladpers goed wil be
grijpen, zal moeten teruggaan tot de vorige eeuw. De 1ge eeuw is ook 
voor het dagbladwezen van bijzonder grote betekenis geweest. Het was 
de eeuw, waarin de techniek een snelle vlucht nam. Die techniek heeft het 
de kranten mogelijk gemaakt, kranten te worden. Daarvóór was de krant 
nog weinig meer dan een pamflet, een uitlaatventiel voor bedrukte ge
moederen. Er was toen, wat in onze dagen een bekend Amerikaanse ge
leerde genoemd heeft, "a right to listen and a right not to listen". Dat 
laatste recht is er thans niet meer; er is niet langer "a right not to listen". 
Maar daarom is er ook niet langer "a right to listen". Er is een onont
koombare plicht tot luisteren. 

Gebruikmakende van de geest der vrijheid aan de ene kant en van de 
snelle ontwikkeling van de techniek aan de andere kant, beide typische 
elementen van de vorige eeuw, heeft de dagbladpers zich onmisbaar ge
maakt. Vandaar dat ik zojuist de onderlinge verscheidenheid een belang
rijk correctief noemde. 

Binnen deze algemene groei van het perswezen in de vorige eeuw, een 
groei die zich overigens in elk Westelijk land heeft voorgedaan, is er 
in elk geval in Nederland ook nog een sprongsgewijze groei geweest. In 
Nederland zijn in de 1ge eeuw bepaalde geestesstromingen tot ontwikke.;. 
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ling gekomen. Ik noem het liberalisme, de r.k. emancipatie, het socialisme 
en wat ik dan nu maar noemen zal: het bewuste protestantisme. Het be
hoeft niet te verwonderen, dat deze stromingen de enorme mogelijkheden, 
die er lagen binnen de snelle ontwikkeling van het perswezen, hebben 
onderkend en benut. 

Het moet in onze tijd tot grote dankbaarheid stemmen, dat de mannen 
van christe1ijken huize hier niet zijn achtergebleven. Zij hebben de kansen 
aangegrepen, toen het nog volop kon, toen de technische apparaturen wel 
duur waren, maar niet zo kostbaar als thans het geval, toen er nog be
langrijke volksdelen waren, die als het ware braak lagen. Het lag in de 
lijn, dat de activiteit zich vooral ontwikkelde in de politieke sector. En 
het lag al evenzeer in de lijn, dat de bladen aanvankelijk voor een groot 
deel strijd- en bouworganen waren. De namen waren vaak al typerend: 
Heraut, Banier, Bazuin, Tribune, en natuurlijk ook: Standaard. 

Het behoeft niet te verwonderen, dat inmiddels het karakter van de pers 
zich wel enigszins heeft gewijzigd. De posities zijn gevestigd. Naast het 
bouwen is er het bewaren gekomen. Onder de lezers is het terrein als 
het ware voor een groot deel verdeeld. Dit heeft er ook toe geleid, dat in 
de kranten zelf het nieuwselement een grotere plaats is gaan innemen. 
Zonder troffel en zwaard uit handen te leggen is de moderne krant meer 
dan voorheen geworden een middel tot dienstbetoon, tot service. Reeds 
daardoor is de verhouding tussen krant en lezer ook zakelijker geworden. 
Zij zijn beiden, krant en lezer, nuchter genoeg om te weten, dat ze elkaar 
niet kunnen missen. De krant weet, dat haar zin van bestaan ophoudt 
zodra er geen lezers meer zijn. En zonder krant voelt de lezer zich tot 
zelfs in zijn eigen woning als een kat in een vreemd pakhuis. De lezer 
gaat als het ware met een krantenonderneming een overeenkomst aan, 
waarbij hij zich bereid verklaart elke week twee kwartjes neer te leggen, 
waartegenover dan, als contraprestatie, de krantenondernemip.g hem zes 
maal in de week - het is waarlijk een koopje - op de hoogte moet bren
gen van wat er zoal op de wereld gebeurt. 

Behalve het naar voren komen van het nieuwselement naast het troffel
en zwaard-element is er, vergeleken met voorheen, een factor, die het 
karakter van de Nederlandse bladen, ook van de christelijke dagbladen, 
is komen bepalen. Ik doel op de verzelfstandiging der bladen. 

We zagen, dat in de vorige eeuw de kranten vaak resultaat waren van 
opleving van bepaalde stromingen. Het waren in het bijzonder de mensen 
met politieke belangstelling, die toen de kansen hebben onderkend en be
nut, iets waarvoor wij hun, als gezegd, vandaag niet dankbaar genoeg 
kunnen zijn. Maar daarom hadden de kranten een bepaalde, nader om
schreven en begrensde functie: spreekbuis, propagandist te zijn van be
paalde politieke richtingen en soms zelfs van politieke partijen. Dat be
paalde het karakter van die bladen en al evenzeer hun inhoud. 

De bladen zijn echter inmiddels losser geworden van de politieke stro
mingen, zelfstandiger ook. Niet dat ze geen belangstelling meer hebben 
voor de politiek, maar de sfeer van hun belangstelling heeft zich aanzien
lijk uitgebreid. Heel het wijde gebied is er bij gekomen, dat met de poli
tiek geen directe aanraking heeft, maar dat niettemin toch wel van be
lang is. Het zijn trouwens soms gebieden, die al te lang buiten de belang
stellingssfeer waren gelaten en die deswege waren verwaarloosd. Het valt 
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te begrijpen, dat in de wereld der politici, waarin men, behalve naar de 
toekomst, ook soms naar het verleden kijkt, deze ontwikkeling wel eens 
tot een zekere teleurstelling aanleiding heeft gegeven. Het valt niet mee, 
dezelfde liefde met anderen te moeten delen. Toch lag deze ontwikkeling 
geheel in de aard van het perswezen. Een krant, die waarlijk krant wilde 
zijn, kon niet anders zonder haar wezen geweld aan te doen. Ik kom 
hierop trouwens straks nog even terug. 

Zo zijn er dan in Nederland binnen het totaal van 111 dagbladen, grote 
en kleine, ook enkele christelijke dagbladen. Er is een negental, uitgegeven 
door een vijftal krantenondernemingen. 

U zult zich als huitenlander afvragen: Wat is nu een christelijke krant? 
Misschien mag ik het eerst zo stellen: Een christelijke krant is een krant, 
die past in het christelijk huisgezin. In Nederland is een krant een typi
sche gezinsaangelegenheid. De straatverkoop van kranten is, anders dan in 
Frankrijk, Engeland en Duitsland bv., in ons land gering. Men heeft zich 
op een bepaalde krant geabonneerd en die beschouwt men nu voortaan 
als zijn krant. De krant is gezinskrant. Het is dan ook opmerkelijk, dat 
de invloed van de vrouw, vooral in de volkswijken, op de keuze van de 
krant groot is. En wanneer de man voor zijn werk of anderszins een be
paalde krant moet lezen, dan neemt hij voor zijn vrouwen tegelijk voor 
zijn gezin vaak nog een ander blad daarnaast. 

Welnu, de christelijke krant wil iets ademen van de geest van het 
christelijk gezin; zij wil een krant zijn, die men in de christelijke huis
kamer lezen kan, die men ook zonder al te groot bezwaar tussen de kleine 
en de opgroeiende kinderen kan laten rondslingeren. Dit is alles natuur
lijk maar simpel gesteld. Maar het lijkt me voldoende duidelijk. Het is 
in elk geval veelal een betrouwbaar criterium. Wanneer een van mijn 
journalisten bij me komt met de vraag, of hij een bepaald bericht mag 
publiceren, dan vraag ik hem soms, of hij het ook aan zijn opgroeiende 
kinderen zou willen laten lezen. Dat is meestal wel genoeg. 

Zonder dat ik onze buitenlandse gasten nu al te zeer wil vermoeien met 
problemen, waarmede in Nederland de christelijke dagbladpers te maken 
heeft, lijkt het me nuttig toe, er toch iets van te vertellen, omdat die pro
blemen ook al tot het beeld behoren. Het is trouwens, meen ik, het geheim 
van het Amerikaanse zakenleven, dat men de moeilijkheden tot mogelijk
heden weet om te buigen. En ik zie ook bij ons juist in de moeilijkheden 
nog vele mogelijkheden. 

Ik noem een aantal zaken in overigens willekeurige volgorde. Ik zei 
al, dat het nieuwselement naar voren is gekomen. Men mene niet, dat de 
kranten het daardoor gemakkelijker hebben gekregen, vergeleken bij 
de christelijke pers van voorheen. Ik meen: integendeel. Ook een christe
lijke krantenlezer wil, dat zijn krant krant zal zijn, dus mede een middel 
tot dienstbetoon. Ook voor de christelijke krantenlezer van vandaag is er 
nagenoeg geen terrein, of de lezer wil door zijn krant worden ingelicht. 
Anders dan de krant van de vorige eeuwen anders bijvoorbeeld ook dan 
de radio van vandaag, moet de christelijke krant van vandaag een beeld 
geven, dat de compleetheid veel dichter benadert. 

Er zijn moeilijkheden, die specifiek zijn voor het nieuws. Wat is nieuws? 
Nieuws dreigt nogal eens gemakkelijk te worden datgene wat anders is 
dan anders, datgene wat van de norm afwijkt, het abnormale. Het normale 
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is niet interessant. U kent de Amerikaanse omschrijving van wat nieuws 
is. Bijt een hond een man, dan is het geen nieuws; bijt een man een hond, 
dan is het nieuws. Een van mijn jongere verslaggevers kwam eens bij me 
met een verslag, dat hij gemaakt had van een rede, uitgesproken door 
Dr Schouten. Hij was nogal gelukkig met wat hij er boven geschreven 
had. De kop, die hij gekozen had, luidde: "Dr Schouten hield een prin
cipieel betoog". Toen zei de journalist in me bijna, dat de gekozen kop 
fout was. Het was immers niets nieuws, dat Dr Schouten een principieel 
betoog hield. Nieuws zou zijn geweest het ondenkbare geval, dat de 
heer Schouten eens een niet principieel betoog zou hebben gehouden. 

Kijk, hier liggen gevaren. Wanneer God, bij Wie geen verandering 
of omkeer is en in Wiens goedheid lente, zomer, herfst en winter niet 
ophouden, dag in dag uit, eeuw in eeuw uit, Zijn zon laat opgaan, 
dan zien we daarin niets nieuws. En toch is dat niet aflaten van de goed
heid Gods juist het grote wonder. Hier liggen moeilijkheden maar even
goed mogelijkheden voor de christelijke dagbladpers. Hier ligt haar kans 
om anders te zijn dan de andere, niet maar om anders te zijn, maar juist 
omdat de andere anders zijn. 

De christelijke krant zal het nieuws moeten geven onder een beslissend 
beding, namelijk dat het nieuws niet maar is een zelfstandige grootheid, 
een eigenwettelijk geval, iets wat de mens overvalt, maar als iets dat ons 
wordt toegezonden, ons wordt toebeschikt. Het is natuurlijk niet gemakke
lijk dat steeds te doen uitkomen en het is bovendien ook niet met zoveel 
woorden nodig. Soms echter, bijvoorbeeld wanneer een watersnood in 
enkele dagen in een schijnbaar ijdele en zinloze verschrikking honderden 
mensenlevens wegrukt, mag men God danken, dat men mag werken aan 
een christelijke krant. 

De lezer vraagt in onze dagen weer sterk naar de zin der dingen, naar 
het waarom, naar het nieuws achter het nieuws, naar - om het te zeggen 
in het journalistiek jargon - naar de "background information". Welnu, 
er ligt juist voor een christelijke krant achter veel nieuws zulk een be
slissende background information, die zij haar lezers niet mag onthouden, 
omdat het juist het karakter van de christelijke krant bepaalt. Het is de 
background information, zoals wij die, tekst na tekst, aantreffen in het 
mooie hoofdstuk van Hebreeën 11, wanneer wij daar getroffen worden 
door de ene "headline" na de andere: man emigreert, man offert zoon, 
muren vallen. De background information is dan in heilige regelmaat: 
het geloof. 

Niet gemakkelijker dus, maar moeilijker. Maar tegelijk met veel meer 
mogelijkheden, die echter - ik geef het graag toe - nog onvoldoende 
worden benut. 

Ik ga verder en moet mij haasten, ook wanneer ik hier en daar maar 
iets aanstip: Ik noemde al het zich snel uitbreidende terrein, dat de 
moderne krant is gaan bestrijken. Ik noem het nu maar met een ver
zamelnaam; de cultuur. Lang verwaarloosd, stelt het de christelijke krant 
van vandaag voor allerlei vragen. Het zijn weer evenzovele moeilijkheden, 
die tegelijk mogelijkheden zijn, omdat hier ook weer de christelijke krant 
een eigen woord spreken kan, dat zijn voedi.ng vindt in de Bijbel. Beoor
deling van de moderne litteratuur, beschouwing van het mensbeeld, dat in 
dit alles tot ons komt, het zijn altemaal punten, waarvan men alleen maar 
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kan betreuren, dat de christelijke kranten er nog onvoldoende tegen zijn 
opgewassen, terwijl hier in het verschiet toch zulke kansen liggen. Het is 
geen christelijke krant, die in het gebied van de lege moderne cultuur 
niet laat weerklinken de enige ware nieuwsrnelding, de blijde boodschap 
van de Levende Verlosser. 

Ik zie de christelijke krant dus als een krant, die het nieuws brengt, 
maar dit doet onder een bepaalde belichting, en verder als een krant met 
een bepaalde cultuurtaak. Ik behoef in deze kring niet te verhelen, dat 
de christelijke krant aan deze beide thans nog onbevredigend voldoet. 

Voor wat betreft de cultuurtaak hangt dat niet voldoen aan de te stellen 
eisen natuurlijk hiermede samen, dat ons christenvolk met de cultuur 
tamelijk achterop is gebleven. De christelijke krant behoeft niet bij 
andere christelijke lichamen achterop te blijven, maar ik acht het omge
keerd ook onbillijk, wanneer men van haar vergt, dat zij alleen de 
kastanjes uit het vuur zal halen. 

Gaf ik zo al aan, wat ik in het algemeen onder een christelijke krant 
versta, dan resten mij nog zeker twee punten. Het zijn: wie maken de 
christelijke krant?, en: voor wie wordt ze gemaakt? 

Wie maken de christelijke krant? Dan wil ik wel voorop stellen, dat 
ik nu lang genoeg bij de christelijke pers ben om - en ik zeg dit zonder 
enige profanie - over de majesteit van deze koningin der aarde anders 
dan heel menselijk te denken. 

Een krant wordt gemaakt door mensen, voor wat betreft de redactionele 
zijde van het geval door journalisten, een bepaald species van het genus 
mensen. Men schiete niet al te spoedig op hen, ook als ze op u afschieten; 
zij doen hun best. Een journalist is niet zo vrij als men wel eens denkt. 
Hij is afhankelijk van de aanwezigheid van nieuws. Hij is ook gebonden 
aan de eisen ener journalistieke vormgeving. 

Litteratuur wordt er niet van hem verwacht, maar hij moet niettemin 
schrijven met zoveel ijver en toewijding, alsof hij litteratuur moest 
produceren. Hij is broodschrijver, en meer levert het vaak ook niet op. 
Hij moet niet te hoog vliegen, want het gemiddelde bevattingsvermogen 
van zijn lezers komt niet uit boven dat van een kind van een jaar 
of veertien. Aan de andere kant moet hij zich snel in een onderwerp 
kunnen inwerken en over lastige kwesties duidelijker kunnen schrijven 
dan een hoogleraar, die er zijn gehele leven aan gegeven heeft. En hij 
moet het doen op een wijze, alsof hij er nog in geïnteresseerd is ook, wat 
echter niet altijd het geval is. 

Hij mag niet oppervlakkig zijn. Hij weet, dat een krant een horizontaal 
ding is, ook wanneer zij als regel verticaal wordt gelezen. Voor hem zijn 
alle mensen niet zo groot als ze naar buiten wel eens schijnen te zijn. Er 
is weinig tijd voor bezinning. Er wordt van hem als regel verwacht een 
primaire reactie met alle kwaliteiten van een secondaire reactie, behalve 
deze ene, dat ze net niet secondair mag zijn. Er is geen journalistieke 
retraite. De Zondagsrust schiet er wel eens bij in. De arbeid op de redactie
bureaux in ploegen maakt een gemeenschappelijk begin ondoenlijk en een 
gemeenschappelijk gesprek moeilijk. De journalist is vaak uithuizig, wat 
thuis de nodige spanningen oproept. De salariëring is in de regel aan de 
bescheiden kant, al wordt er van hem verlangd, dat hij zijn stand zal 
ophouden. Hij krijgt vaak zoveel stichtelijke toespraken te verslaan, dat 

/ 
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het een toer is de frisheid te bewaren van het kinderlijk geloof. En toch 
moet het geloof zijn werken blijven beheersen. Er ligt hier een speciale 
taak voor de hoofdredacties en de afdelingschefs, die overigens toch ook 
al hun handen vol hebben. 

Er is nóg een moeilijkheid, die ik tegenover studenten, en wel in het 
bijzonder tegenover studenten uit de Verenigde Staten, wel even mag 
aanroeren. Dat is de opleiding. In ons goede land zijn de geleerden het 
er nog niet over eens, of de journalistiek een wetenschap is of alleen een 
bekwaamheid of zelfs maar een handigheid. Intussen wordt het vak met 
de dag moeilijker, omdat de wereld zelf gecompliceerder wordt. De pro
blemen worden moeilijker, maar de journalist moet er op dezelfde eenvou
dige wijze over blijven schrijven. In ons land is er in de christelijke dag
bladpers voor universitair gevormden stellig maar een bescheiden plaats. 
Een universitaire vorming waarborgt bovendien nog in genen dele een 
bekwaamheid tot de journalistiek, net zo min als in de regel een hoog
leraar in staat is een artikel te schrijven, dat voor een krant geschikt is. 
Maar het probleem is daarmee niet weggenomen. 

Nu moet, redactioneel bekeken, de krant een ding blijven van de jour
nalisten. Mogen er geen buitenstaanders worden toegelaten? In het alge
meen zou ik zeggen: graag. Ik zie het zo, dat bv. een christelijk beoefenaar 
van de wetenschap ook een taak heeft jegens de gemeenschap in deze zin, 
dat hij van zijn bevindingen, zijn ontdekkingen en onderzoekingen op 
populaire wijze tegenover christelijk Nederland verslag doet. Op het ogen
wordt naar mijn ervaringen de bereidheid daartoe nog te weinig aan
getroffen. 

En voor wie wordt de christelijke krant geschreven? In de eerste plaats 
uiteraard voor degenen, die om welke reden ook uit de veelheid van bladen 
deze christelijke krant gekozen hebben. Dat mag voor een buitenstaander 
eenvoudig lijken, maar het is het toch niet. De moderne krant is als krant 
een massaproduct. Een moderne krant zal groot zijn, of zij zal niet 
zijn; de enorme kosten dwingen haar daartoe. Het uitgeven van een krant 
is een dermate dure onderneming geworden, dat het minimum aantal lezers 
dat een krant nodig heeft om krant te kunnen zijn aan de hoge kant ligt. Er 
zijn dan ook fatale grenzen. Komt een krant daar beneden, dan zal zij bv. 
de advertentieprijs moeten verlagen en heeft zij dus weer minder inkom
sten; omdat er dan minder inkomsten zijn, kan zij weer minder doen, en 
de spiraal is in werking getreden, en het is een spiraal naar beneden. 

Een massaproduct dus, en dat voor christenlezers. Dat is eigenlijk al 
een tegenstelling. Want is er een gevarieerder volksgroep dan die der 
christenen. Er zijn onder hen verschillen in sociale rang en stand; er zijn 
intellectuelen en eenvoudigen van geest; arbeiders en bankiers; er zijn de 
verschillen in kerkelijke richting; in beoordeling van de cultuur. Zij 
allen noemen zich naar Christus en het is natuurlijk prachtig om te zeggen, 
dat ze dit dan toch maar gemeen hebben, maar wat er omheen ligt is nog 
genoeg en het maakt de zaak zo moeilijk. En omdat ze christelijk zijn, 
willen zij de christelijke pers ook zien als de hunne. En in vertrouwen 
gezegd: de pers kan hen ook niet missen. Maar afgezien hiervan hebben 
zij er recht op, in die christelijke pers zo het een en ander terug te 
vinden van wat zij dierbaar achten en van hun levensovertuiging. Dat 
vraagt van de christelijke krant een zekere ruimheid, ook in het opnemen 
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van anderer mening, en het vraagt diezelfde ruimheid van de lezerskring. 
Het is gemakkelijk lezers af te schrijven. Het is belangrijker, bij zoveel 

dat vandaag ook onder christenen uiteengaat, deze band, die allen samen
bindt, nog te behouden. Juist zó kan de christelijke krant een belangrijke 
steun zijn voor de christelijke actie, op politiek terrein, op sociaal terrein, 
tot ondersteuning van het zeer gevarieerde christelijke organisatieleven, 
en daarmee tegelijk tot afweer van wat wij verstaan onder de idee der 
doorbraak. 

Ik meen, dat mijn betoog de indruk zal gegeven hebben van een zekere 
bescheidenheid. Men vergt vaak zoveel van zijn christelijke krant, en daar
tegenover kan de werker aan de krant zelf wel eens het gevoel hebben 
van heel klein te zijn. Wij, die aan de krant werken, zien in de lezers ook 
dikwijls kinderen, lastige kinderen vaak, maar niettemin kinderen Gods. 
Zij hebben zich voor hun kennis van het wereldgebeuren aan ons toever
trouwd. Zij zijn de wereld gaan zien zoals de krant hun die laat zien. En 
,wanneer zij aan de krant hun vaak onmogelijke eisen stellen, dan ben ik 
zelf geneigd dat te interpreteren als een bewijs, dat ze van hun krant toch 
blijkbaar ook weer veel verwachten. 

Ik vertelde u van de Amerikaanse hoogleraar in de journalistiek, die 
mij het voorrecht aandeed van een bezoek. Over wat ik hem van de N eder
landse dagbladpers vertelde, had hij telkens om beurten twee uitroepen 
van verbazing: "How is it possible!" en "Good heavens!" Maar toen ik 
hem vertelde van de christelijke dagbladpers, zei hij alle twee, zowel "How 
is it possible!" als "Good heavens!" En daarmee had hij, als goed journa
list trouwens, dan tegelijk het probleem gesteld en het antwoord gegeven. 

Wij die aan de Christelijke pers werken, zien dat werk vaak als een 
"unendliche Aufgabe": "unendlich", maar niettemin een "Aufgabe". Als 
men aan het slot van een lange dag, waarin men het nieuws als een stroom 
van water door zijn handen heeft zien glijden, waarin men telkens weer 
heeft geconstateerd, dat er weinig nieuws onder de zon is, maar ook 
weinig zon onder het nieuws, als men aan het eind van zulk een dag moe 
thuis komt en men weet, dat er op dat moment op de huistafel van dui
zenden christelijke gezinnen iets ligt, dat de uiterlijke kenmerken draagt 
van een christelijke krant, dan gevoelt men bij zichzelf toch een zekere 
voldoening. En mocht er al geen voldoening zijn, dan blijft er niettemin 
de dankbaarheid. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Onder normale omstandigheden was dit wel een heel ondankbaar binnen
lands overzicht geworden. Het verschijnt in vacantietijd, en is buiten 
vacantietijd de politieke belangstelling al niet overweldigend, in de 
vacantietijd pleegt die belangstelling zeker geen hausse te vertonen. Maar 
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misschien is het nu wel anders. Want voor velen onder ons, en in het 
bijzonder voor de leden van de Tweede Kamer, betekent deze vacantie 
tegelijk de afsluiting van een wel zeer merkwaardige kabinetscrisis. 

De afsluiting bestond dan in de aanvaarding van de voorstellen tot huur
verhoging en belastingverlaging. Een bekentenis moet ons nu wel van 
het hart. Op het ogenblik dat wij bezig zijn dit overzicht te schrijven 
moet de mondelinge behandeling van deze voorstellen door de Tweede 
Kamer nog plaats hebben. Maar wanneer wij, al schrijvende, voorspellen, 
dat ze zullen worden aangenomen, hebben we ons als journalisten wel 
aan stouter voorspellingen gewaagd. 

Een wonderlijke kabinetscrisis was het wel. Zij volgde op een stemming, 
gehouden op "Witte" Dinsdag 17 Mei, waarbij een krappe meerderheid 
van 50 tegen 48 volksvertegenwoordigers zich tegen de regeringsvoor
stellen keerde. De meerderheid vertoonde een nogal uiteenlopend beeld. 
Overwegend daarin was de complete fractie van de socialisten, die nu, 
tegelijk met de andere ministers van het kabinet, ook de eigen partijgenoten 
de politieke laan hadden uitgestuurd. 

N u is ook het parlementaire spel aan bepaalde regels gebonden. En 
een van de regels is, dat wie schade veroorzaakt ook geroepen is de 
schade te herstellen. Wie breekt betaalt. Vandaar dat van een kabinets
crisis de schuldvraag een centraal element pleegt uit te maken. Die vraag 
was hier nogal pijnlijk. 

Men weet het verloop. In de r.k. pers was vrij veelvuldig de gedachte 
geopperd, dat alleen ontbinding van de Kamer hier redding zou kunnen 
brengen. Van deze kant een volkomen menselijke gedachte. Immers, mede 
door het mandement van de bisschoppen had de K.V.P. lichtelijk de wind 
in de zeilen gekregen, en oogsten van winst is altijd een- dankbare bezig
heid. Maar het lag al evenzeer voor de hand, dat men bij de andere 
groeperingen wilde proberen het zonder Kamerontbinding af te doen. 
Kamerontbinding is maar niet een zaak om gemakkelijk over te denken, 
en het was bovendien nog de vraag, of Kamerontbinding wel werkelijk 
een oplossing zou bewerken. 

Kamervoorzitter Kortenhorst heeft nu eerst geprobeerd, al informeren
de, de breuk te helen. Veel is er van zijn bemoeiingen niet openbaar ge
worden. Dat is begrijpelijk en het ligt in de lijn der gebruiken. Wie 
een opdracht aanvaardt, hetzij tot formatie hetzij tot informatie, pleegt 
dat officieel eerst te doen nadat hij in zijn bemoeiingen is geslaagd. Tot 
zolang houdt hij de opdracht in beraad. Zolang hij de opdracht in beraad 
heeft en niet heeft aanvaard, draagt hij voor de opdracht ook geen politieke 
verantwoordelijkheid en behoeft hij ook geen politieke rekenschap af te 
leggen. Vandaar dat over de informatie-opdracht van de heer Kortenhorst 
niet veel is bekend geworden. Wat wèl bekend is geworden en wat ook 
beslissend was, is, dat de informateur in zijn pogingen niet is geslaagd. 

Daarop kwam de opdracht terecht bij de heer Burger. Dat lag voor 
de hand. Mr Burger, de fractieleider van de socialisten, had in het ten 
val brengen van het kabinet een uiterst belangrijke rol gespeeld. Zijn 
fractie had van de meerderheid welke het kabinet had doen struikelen, 
weer de meerderheid uitgemaakt. Voor het overige had die meerderheid 
niet dan uit zeer heterogene elementen bestaan. De heer Burger kreeg 
dus de opdracht. Maar het was een kenmerkende opdracht. Het 
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was een opdracht tot reconstructie van het kabinet. Dat was tekenend. 
Zoals bekend, is Mr Burger geslaagd. Dat wil zeggen: toen na zijn 

bemoeiingen het kabinet terugkwam, of juister uitgedrukt, toen na zijn 
bemoeiingen minister-president Drees de ontslagaanvrage van het kabinet 
terugnam, bleek er in het kabinet zelf niets te zijn gereconstrueerd. Het 
had geheel de oude samenstelling. Er was wel iets gebeurd. Maar dat 
had betrekking niet op de personen van de ministers, maar op hun wets
voorstellen tot huurverhoging en belastingverlaging. 

In zijn bemoeiingen tot reconstructie van het kabinet heeft Mr Burger 
overleg gepleegd met de leiders van de fracties, welke de regering plachten 
te steunen. Daarop heeft hij aan het demissionaire kabinet bepaalde sug
gesties doen toekomen, welke dit weer zelfstandig heeft verwerkt, en 
daaruit is toen overeenstemming gegroeid tussen kabinet en Kamermeer
derheid. 

Met opzet stellen wij het zo. Er is van deze kabinetscrisis wel gezegd, 
dat zij een dieptepunt vormde in ons parlementaire bestel. Het resultaat 
van de crisis zou zijn geweest, dat het parlement het kabinet na zijn 
val weer te paard zou hebben geholpen en dat nu voortaan het kabinet 
met handen en voeten aan de meerderheid in de Kamer gebonden zou 
zijn. Nu hebben wij geen reden, het te doen voorkomen, alsof de kabinets
crisis een gulden pagina is in het boek onzer parlementaire geschiedenis. 
Er schuilen hier inderdaad allerlei gevaren van verstarring, van een komen 
te ontbreken van soepelheid en bewegingsvrijheid. De weegschaal van ons 
parlementaire bestel is alleen een nuttig instrument, wanneer die weeg
schaal ook nog wat schommelen kan. Maar aan de andere kant, er is 
reden aan te nemen, dat in deze crisis het kabinet de suggesties vanuit 
de Kamermeerderheid zelfstandig heeft verwerkt en mede door enkele 
wijzigingen gemaakt heeft tot een eigen stuk regeringsbeleid. Een juiste 
hantering van het parlementaire stelsel werpt al problemen genoeg op. 
Het heeft geen zin, het zwakker te doen voorkomen dan het is. 

Laten we nu eerst volgen, waarop dan na dit alles de voorstellen der 
regering neerkwamen. 

1. Er komt, met ingang van 1 September, een huurverhoging van 5 %, 
welke zal gelden voor alle vooroorlogse woningen. 

2. Voor grove nalatigheid in het onderhoud komt er een garantie 
op het onderhoud in deze zin, dat de huurverhoging (tijdelijk) niet wordt 
toegepast, een en ander ter beoordeling van de colleges van burgemeester 
en wethouders, dan wel - in grote gemeenten - van een door de ge
meenteraad te benoemen huurcommissie. 

3. Ter verhoging van het rendement voor de huiseigenaren wordt het 
maximale aantal opcenten, dat de gemeenten mogen heffen op de grond
belasting, verlaagd van 190 tot 60 voor gebouwde eige.ndommen en van 
110 tot 30 voor ongebouwde eigendommen. 

4. Met hetzelfde doel als onder 3 vermeld wordt (hiervoor is geen 
wetswijziging ingediend, doch slechts een positieve toezegging gedaan) 
voor de inkomstenbelasting het aftrek-percentage voor woningen ver
hoogd van 10 op 15. 

5. Er komt een tijdelijke afschaffing van de omzetbelasting op textiel 
en op suiker en glucose. 

6. De verlaging van de loon- en inkomstenbelasting, die aanvankelijk 
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over de gehele linie 8 % van de marginale heffingspercentages zou be
dragen, wordt teruggebracht tot 6 %, eveneens over de gehele linie. 

7. De personele belasting wordt zodanig aangepast aan de algemene 
huurverhoging van 5 ro, dat niemand door de huurverhoging ook nog 
eens meer personele belasting behoeft te betalen. 

Wie deze voorstellen bekijkt, ontdekt, dat ze heel wat eenvoudiger en 
daarom ook eleganter zijn dan de oorspronkelijke regeringsvoorstellen 
waren. Hij vindt in deze voorstellen niets terug wat wijst op de socia
listische wens ener afroming van de huren. Wat hij er onder meer wèl 
in terugvindt is een verlichting van de grondbelasting, een mogelijkheid 
waarop met name het a. r. Kamerlid Van den Heuvel nadrukkelijk de 
aandacht had gevestigd. 

Dit is dan de samenvatting van de regeringsvoorstellen in hun jongste 
vorm. En toen er nadien uit de Tweede Kamer nog enkele wensen naar 
voren kwamen, haastte minister Van de Kieft, de thesaurier, zich, namens 
het kabinet te verzekeren, dat het bij deze regeringsvoorstellen nu ook 
blijven moest. Daarvoor droegen zij kennelijk ook weer te zeer het karak
ter van een compromis, dat binnen het kabinet zelf was bereikt. 

De kabinetscrisis was op 17 Mei ontstaan, op 2 Juni behoorde zij tot 
het verleden. Dat was nog op tijd om de ministers Drees en Mansholt 
hun tienjarig jubileum van bewindslieden te doen vieren. Stellig een jubi
leum, dat niet alledaags genoemd mocht worden. En dat gelegenheid 
bood, de verdiensten van beide mannen in het licht te stellen, van wie . 
de laatste wel eens genoemd wordt als een mogelijke opvolger van de 
eerste. Bij het jubileum is er nog eens op gewezen, hoe de kracht van 
minister-president Drees meer ligt in het leiden van zijn kabinetten dan 
in het formeren er van. Als regel toch zijn zijn kabinetten door anderen 
geformeerd en is hem het minister-presidentschap door zijn formateurs 
aangeboden. 

Nog andere geluiden werden bij het jubileum gehoord. De mede
socialist Ir. Vos, die al meer van zich had doen spreken wanneer het ging 
om de verscheidenheden binnen de socialistische kring, een verscheiden
heid die nu en dan tot spanning blijkt aan te groeien, schreef een jubileum
artikel, waarin hij de jubilaris betitelde als een bestuurder bij uitstek, 
wiens grote kracht echter zou liggen in het compromis als uitgangspunt. 
Woorden die te denken geven. 

Een andere minister, voor wie de oplossing van de kabinetscrisis op tijd 
kwam, was minister Suurhoff. Hij had nu gelegenheid, zijn wetsontwerp 
voor de ouderdomsvoorziening bij de Tweede Kamer in te dienen. Dit 
wetsontwerp is een vrucht van vele jaren studie en het is een typisch
Nederlands voorstel geworden: een synthese van onderscheidene over
wegingen. Het voorstel is gebaseerd op het systeem van het dusgenaamde 
omslagstelsel en de leidende gedachte is, dat de werkende generatie van 
thans betaalt voor de oudere generatie van thans, en zo verder. Het is 
dus een systeem van gemeenschappelijke en gezamenlijke verzekering. 
Daarom is het ook gans iets anders dan het systeem van staatspensioen. 
Het is goed, het synthetische karakter van het wetsontwerp te beklem
tonen, temeer omdat het er naar uitziet, dat de socialisten dit voorstel 
zullen willen propageren als een voorstel bepaaldelijk van "hun" minister. 
Ook wanneer men waardering heeft voor persoon en werk van deze 
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minister, moet men stellen, dat dit niet billijk en niet juist zou zijn. 
Noemen wij uit deze periode nog enkele feiten, welke bijzondere ver

melding waard zijn, dan zijn het feiten uit de meer eigen kring. Onze 
partij hield op 25 Mei een Centralen Convent als een soort van vóórbe
spreking van de voorstellen tot reorganisatie van de partij zelf. Zoals men 
weet, beogen deze reorganisatievoorstellen enerzijds de federale structuur 
van onze partij, immers opgebouwd uit kiesverenigingen, te handhaven en 
die kiesverenigingen te doen blijven de meest wezenlijke elementen van 
de partij, anderzijds de vorming van besluiten te vergemakkelijken. Van
daar het zwaardere accent, dat straks komt te liggen op het Centralen 
Convent, terwijl de Deputatenvergadering, behalve voor het nemen van 
enkele gewichtige besluiten, de bestemming zal krijgen van een algemene 
toogdag, waarop men zal worden bezield en gesterkt. Nadat het Cen
tralen Convent dit alles op 25 Mei besproken had, hechtte op 22 Juni 
de Deputatenvergadering aan de reorganisatie van de partij haar goed
keuring. 

Het werd derhalve een Deputatenvergadering van bijzondere aard. Nog 
om een andere reden droeg zij een bijzonder karakter. Tijdens het Cen
talen Convent reeds had Dr Schouten mededeling gedaan van een be
langrijk besluit, dat hij had menen te moeten nemen: zijn terugtreden 
als voorzitter van het Centraal Comité. Dit terugtreden werd op de Depu
tatenvergadering zelf een feit. Wij zouden als eenvoudig kroniekschrijver 
te hoog grijpen, wanneer we hier zouden pogen de betekenis van Dr Schou
ten voor de partij te schetsen. Anderen, meer bevoegd, hebben dat gedaan 
en zullen het nog doen. Gelukkig is het maar een afscheid ten dele. Immers 
blijft Dr Schouten in de Tweede Kamer leiding geven aan het politieke 
beleid van onze partij. 

Zo werd deze Deputatenvergadering dan een afscheid. Ze werd een af
scheid in nog een ander opzicht. Ze werd ook een afscheid van het 
Utrechtse Tivoli-gebouw in zijn oude gedaante. Merkwaardige gang van 
zaken. Toen de A. R. Partij werd geconstitueerd, was dat de eerste ver
gadering die in dit gebouw werd gehouden. En nu, zo kort voor de sluiting 
van het oude gebouw, was onze partij weer de laatste om hier samen 
te komen. En ook in de lange periode daartussenin zijn de geschiedenis 
van onze partij en van dit gebouw wel zeer nauw verweven geweest. 
Was het wonder, dat op deze dag van het dubbele afscheid bij velen iets 
werd gevoeld van weemoed? Voor zover het afscheid het afscheid was ge
weest van een persoon, moest het stemmen tot diepe dankbaarheid. En 
voor zover het het afscheid was van een gebouw, dat vernieuwd gaat 
worden, had het iets van een symbool. 

* 
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DE GEWONE BURGER EN DE ONSCHENDBAARHEID 
DES KONINGS 

DOOR 

MR K. GROEN 

De bespreking van Dr Voerman's proefschrift over Het conflict Kuy
per-Heemskerk in A. R. S. XXIV, blz. 383 v. (December 1954) lokte, 
wat haar laatste twee alinea's betreft, kritiek uit van een scherpzinnig 
lezer. In die twee alinea's werd bezwaar gemaakt tegen de in Dr Voer
man's geschrift gedane mededelingen omtrent de persoonlijke rol, welke 
Koningin Wilhelmina bij de formatie van het kabinet Heemskerk speelde, 
en omtrent Haar sympathieën voor of antipathieën tegen bepaalde staats
lieden. 

Bovenbedoelde lezer is het met het gemaakte bezwaar niet eens. Hij 
schrijft: 

"Mr Groen's redenering, dat alleen door art. 55 Grondwet:1) in 
het oog te houden in een modern democratisch staatsbestel, waarin de 
mondige burger via zijn vertegenwoordigers de medeverantwoorde
lijkheid draagt voor dat staatsbestel, de Koning werkelijk Koning van 
het gehele volk is en het "geheim van het Noordeinde" dus ook angst
vallig door dezelfde mondige burger moet worden behoed, is niet alleen 
niet concludent, maar berust o. i. op een verkeerde uitleg van artikel 55. 
Dat artikel spreekt van de Koning, heeft dus al aanstonds geen verdere 
werking dan zolang en wanneer het een bepaalde regerende Koning 
betreft. Maar bovendien acht Mr Groen kennelijk dit voorschrift ook 
tot iedereen gericht - zo althans menen wij deze passage te moeten 
opvatten, want anders heeft het betrekken van de mondige burger 
daarin geen zin - en dat is ook reeds de vraag. De Grondwet bevat 
in het algemeen geen tot de individuele burger gerichte voorschriften; 
wel bepalingen, die de burger raken, de artt. 7-9 bijv., maar dit is 
iets anders. Van artikel 55 is duidelijk het doel, dat bij de critiek op het 
Regeringsbeleid en bij de verdediging daarvan het aandeel van de 
Kroon niet wordt betrokken. Alleen zo blijft de Majesteit van de 
Kroon buiten het debat. 

Het voorschrift is dus bedoeld voor de plaats waar de Regering 
rekenschap van haar daden aflegt en richt zich derhalve tot Regering 2) 
en Staten-Generaal. 

Daarenboven is het iets anders of men geschiedenis beschrijft, dus 
vertelt hoe het toeging, of staatsrecht of staatkunde beoefent en ook 
om deze reden kan het gebod niet worden beschouwd als te zijn ge
richt tot de historicus, gezien het belang van de studie van recente par
lementaire geschiedenis. 

Wanneer het voorschrift "de Koning is onschendbaar" zich tot 
iedere burger zou richten - gelijk Mr G. blijkbaar meent - dan is 

:1.) De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. G. 
2) Is hier niet bedoeld: het kabinet? Het gaat hier toch alleen om de ministers? G. 
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ook niet in te zien waarom dit niet zijn sanctie heeft gevonden in het 
W. v. S., gelijk dat voor de Minister wel het geval is in art. 355 
sub 4e. Opzettelijke belediging van Koning en openbaar gezag vindt 
wel bestraffing in het W. v. S., doch tussen belediging en bespreking 
hoe het toeging ligt een zeer ruim veld, en met het laatste laat de 
Strafwet zich niet in. 

Nu kan men met Mr G. de gewraakte passages op blz. 20, 22, 23 
en 29 alsmede noot 41 in het besproken proefschrift te vergaand vin
den; publicatie er van door een historicus is o. i. echter uitsluitend 
een kwestie van piëteit en goede toon en niet van constitutionaliteit, 
terwijl wij ons anderzijds afvragen, waarom moeten we toch zo 
schrikken als er ~ens iets gepubliceerd wordt hetgeen men allang 
wist." 

Tot zover mijn kritikus. 
Tussen hem en mij is er geen verschil hierover, dat handelen in strijd 

met art. 55 der Grondwet - daargelaten dus tot wie zich dit artikel richt 
- niet zonder meer tot strafbaarheid leidt. Maar dat geldt dan voor 
iedereen: ook voor degenen, tot wie mijn kritikus het voorschrift van 
art. 55 GW in elk geval wel gericht acht, t. w. ministers en Kamer
leden 3). M. a. w. hier ligt geen argument voor zijn kritiek op mijn 
bezwaar. 

De ministeriële verantwoordelijkheid vindt haar sanctie in art. 355 
W. v. S. 4), zegt mijn kritikus. Ik zou liever zeggen, dat ze daar haar 
strafrechtelijke effectuering vindt: in art. 355 worden gevallen opgesomd, 
waarin de minister strafrechtelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor 
daden, welke de Koning hoewel deze er (ook) bij betrokken is, constitu
tioneel niet worden toegerekend. 

Maar art. 355 heeft geen betrekking op de minister, die om zich zelf 
tegen de parlementaire toorn der Staten-Generaal te dekken, zich achter 
de Koning zou trachten te verschuilen. Evenmin kan het Kamerlid, dat 
in een debat persoonlijke bemoeiing des Konings zou ter sprake brengen, 
daarvoor alleen strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen 5). 
M. a. w., dat er ook voor de gewone burger geen straf staat op het be
trekken van de persoon des Konings in het staatkundig debat, zegt niets, 
want dat geldt voor ministers en Kamerleden evenzeer. 

Intussen, het hoofdargument van mijn kritikus is, dat art. 55 alleen 
is geschreven voor - wat ik nu maar zal noemen: - het parlementair 
debat. Immers, in staatsrechtelijke zin kan alleen de volksvertegenwoor
diging de ministers der Kroon ter verantwoording roepen. Art. 55 is dus 
staatsrechtelijk alleen geschreven voor ministers en Kamerleden in hun 
onderling verkeer op het Binnenhof. 

Ik kan noch zal dat betwisten. Maar betekent dat nu, dat de gewone 
burger, onder wie in dit verband in het bijzonder ook de "koningin der 
aarde" valt te noemen, dan dus naar believen zijn gang kan gaan met het 

3) Dat die bovendien de parlementaire immuniteit nog genieten, doet hier niet 
ter zake. 

4) Toch niet alleen noch zelfs in de eerste plaats in de strafbepaling sub 40 van 
dat artikel? 

5) Men brenge ook hier de parlementaire immuniteit niet in geding. Eerder kan 
men zeggen, dat die zelfs hier niet wordt doorbroken. 
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betrekken van de Kroondrager in het politiek debat buiten de Kamers? 
Dat kan mijn kritikus niet menen. Hoe funest zouden de gevolgen zijn. 
Niet minder dan wanneer de persoon des Konings in het parlementair 
debat wordt betrokken, zou deze in dit geval dreigen van zijn plaats als 
Koning van het ganse volk te worden gestoten. 

Wat staatsrechtelijk geldt in het verkeer tussen Regering en volksver
tegenwoordiging behoort goede staatkundige zede te zijn onder het ganse 
volk der mondige burgers. Wellicht had het in mijn boekbespreking duide
lijker kunnen zijn gezegd, maar dat heb ik bedoeld en dat handhaaf ik 
ook nu. 

Eveneens, dat dit in het algemeen moet gelden tot enige - zij het niet 
àl te lange - tijd na de dood des Konings, ook wanneer deze reeds bij 
zijn leven afstand heeft gedaan. Al mag art. 55 staatsrechtelijk dan alleen 
betrekking hebben op de regerende Koning, staatkundig ware het al zeer 
ongewenst, wanneer diens persoonlijk optreden terstond nadat hij ophield 
Koning te zijn, in discussie zou kunnen worden genomen. Zulk een dis
cussie zou zeker haar terugslag hebben op de positie van de dan regerende 
vorst. 

Ik stem dus ook niet in met Prof. Gerretson's stelling 6), dat "een regime 
vervalt aan de historie bij zijn einde, onverschillig of dit einde komt door 
de dood of door abdicatie." 

De historicus is in deze niet geprivilegieerd boven de andere gewone 
burgers. 

(Gedachtenwisseling gesloten. Red.). 

* 
BOEKBESPREKING 

ROBERT L. HEILBRONER, De filosofen van het dagelijks 
brood. De levens, tijden en ideeën van de grote econo
mische denkers. Vertaald uit het Engels door J. E. 
Kuiper. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam, 1955. 382 blz. 

In 1953 verscheen bij de Amerikaanse uitgever Simon and Schuster te 
N ew Y ork een boek van de Amerikaanse publicist Robert L. Heilbroner, 
onder de titel The W orldly Philosophers. Een vertaling van dit boek ligt 
thans voor ons. De moeilijkheid, die de vertaling van de titel oplevert, 
heeft de vertaler m.i. op weinig gelukkige wijze opgelost. De schrijver 
motiveert de door hem gekozen titel door er op te wijzen, dat de econo
mische denkers zich bezig hielden met de bestudering van wat hij noemt 
de meest "wereldlijke" bezigheid van de mens, namelijk zijn streven naar 
rijkdom. Dit streven omschrijft hij als het scheppen van wereldlijke rijk
dom, en vervolgens het wegdringen van de naaste, om er een deel van te 
bemachtigen. Het is duidelijk, dat het invoeren van de term "dagelijks 
brood" hier niet verantwoord is. Hiermee wordt een stoffelijkheids-, of, 

6) In een bespreking van Dr Voerman's proefschrift onder de titel Geheime consti
tutionele verhoudingen, in Polemios, ge jrg. no 17, dd. 30 Juli 1954, blz. 92, 3e kol. 
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ZO men wil, een soberheidsbegrip ten tonele gevoerd, dat het begrip 
"wereldlijk", zoals door de schrijver bedoeld, niet volledig weergeeft. Er 
zijn trouwens tegen de vertaling van dit boek meer bezwaren aan te voeren, 
maar daarover straks. 

Eerst een woord over de schrijver. Heilbroner heeft economie gestudeerd 
aan de Harvard-Universiteit. Hij is practisch werkzaam geweest in over
heidsdienst en bij het bedrijfsleven. Na de oorlog maakt hij zijn beroep van 
het schrijven van tijdschriftartikelen, voornamelijk op economisch gebied. 
En het schrijversvak verstaat hij: dat is een ieder duidelijk, die dit boek (in 
het origineel) heeft gelezen. Een blik op de inhoudsopgave doet zien, dat 
Heilbroner geprobeerd heeft, de geschiedenis der economie op een leven
dige, boeiende wijze te behandelen. Hij spreekt over: de wonderlijke wereld 
van Adam Smith" de sombere wereld van Malthus en Ricardo, de prachtige 
wereld van de utopistische socialisten, de onverbiddelijke wereld van Kar} 
Marx, de Victoriaanse wereld en de onderwereld der economie, de bar
baarse wereld van Thorstein Veble.n, en de zieke wereld van J ohn Maynard 
Keynes. 

Ik meen dat de schrijver in zijn toeleg, de grote economische denkers 
dichter bij het brede publiek te brengen, wel eens zou kunnen blijken te 
zijn geslaagd. Want hij heeft over een moeilijke materie een eenvoudig 
en spannend boek geschreven. Dat hij dit heeft kunnen doen, houdt ten 
nauwste verband met het feit, dat hij zich door een hoofdgedachte heeft 
laten leiden. Het centrale thema van dit boek is, dat het zoeken naar de 
zin der wereld aan de economie ten grondslag ligt. Hieruit volgen twee 
zaken. Ten eerste, dat wij, wanneer wij de gedachten der grote economisten 
na-denken, henzelf leren kennen, want zij drukten hun persoonlijkheid 
daarin uit. Ten tweede liggen - zoals Heilbroner het formuleert - de 
wortels van onze eigen wereld in de werveling van werelden, die zij ons 
voor-toverden. Ik geloof dat dit uitgangspunt juist is. De levensbeschou
wingen der grote economisten zijn doorslaggevend voor de stelsels die zij 
uitdachten. Hun werk strekt zich tot ver buiten het vakgebied der economie 
in engere zin uit, en kan ook de mensheid van vandaag nog aanspreken. 
Zo kunnen wij ons ook verzoenen met de vrijmoedigheid, waarmee de 
schrijver hen als een bepaalde soort van filosofen aanduidt. 

Laat ik trachten een beknopte samenvatting van dit boek te geven. 
Tweehonderd jaar geleden, zo begint Heilbroner zijn betoog, vond er in 
West-Europa een economische revolutie plaats. Aan de heerschappij van 
traditie en gezag werd op economisch gebied een eind gemaakt. De vrije 
activiteit van door het winststreven voortgedreven en slechts door de markt 
samengebonden mensen, zou het voortbestaan der mensheid verzekeren. 
Hiermee werd het kapitalistisch stelsel ingeluid. Adam Smith was de 
eerste die de nieuwe stand van zaken in een rationeel gedachtensysteem 
poogde samen te vatten. Hij zette uiteen, dat onder de prikkel van het 
eigenbelang en onder de druk van de concurrentie, het marktmechanisme 
zou blijken te zijn een automatisch werkend systeem, waardoor de prijzen 
het niveau der kosten zoeken en de lonen afgestemd worden op de mate 
van bekwaamheid en scholing. Daarbij geloofde Smith in een gestadige 
economische vooruitgang, mits de overheid zich van bemoeienis met de 
prijsvorming onthield. Want de toenemende kapitaalvoorraad zou een 
steeds ruimere productieve aanwending van kapitaal mogelijk maken. 
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Ricardo en Malthus genazen de wereld van het optimisme, waartoe de 
leer van Smith had geleid. Malthus wees op het ontstellende probleem van 
de bevolkingsdruk, en daarenboven geloofde hij in de mogelijkheid van 
een algemene overproductie. Ricardo bewees door abstracte redenering, 
dat de economische vooruitgang ,niet in staat zou zijn de arbeiders te 
verheffen boven een minimum-levensstandaard, terwijl ook de kapitalist
ondernemer zijn winst zou zien verdwijnen; alleen de grondeigenaar zou 
door steeds stijgende grondrente het voordeel incasseren. Geen wonder 
dat maatschappelijke hervormers optraden om het dreigend onheil te keren, 
en het vraagstuk van de massale armoede op te lossen. De utopistische soci
alisten wilden de samenleving van de greep der kapitalistische wetten be
vrijden, door de particuliere eigendom terzijde te stellen. John Stuart Mill 
echter leerde, dat de economische wetten wel op het terrein der productie, 
doch niet op dat der verdeling gelden: de samenleving kan het maatschap
pelijk product, door regels van wetgeving of traditie, ter beschikking stellen 
van wie zij wil. Stimulering van de activiteit door de jacht naar bezit 
achtte Mill onmisbaar, zolang de begeerte der mensen nu eenmaal niet 
naar iets beters uitgaat. Maar de economie verzet zich naar zijn mening 
niet tegen het wegnemen van sociale misstanden, o.a. door grondbelasting, 
door successiebelasting, en door arbeiders-productie- en -verbruikscoöpe
ratie. 

Karl Marx ontkende de mogelijkheid van sociale vooruitgang binnen 
de kapitalistische maatschappij. De sociale orde verandert, zo leert hij, in 
de eerste plaats ten gevolge van verschuivingen in de economische of pro
ductie-structuur. Wanneer men afziet van niet-zuiver-kapitalistische ver
schijnselen als vakverenigingen, monopolies e.d., zullen de economische 
wetten die de structuur der kapitalistische productie beheersen, op den 
duur leiden tot daling der winsten, tot een toenemende werkloosheid, en 
een verlaging van de levensstandaard der arbeiders, totdat een zo onhoud
bare toestand is ontstaan, dat de particuliere eigendom der productiemidde
len (de bron van alle ellende) kan worden opgeheven. Heilbroner tekent 
hierbij aan, dat z.i. Marx volkomen gelijk had, namelijk voor wat het 
Europese kapitalisme betreft. De Europese regeringen konden zich name
lijk, ten gevolge van een traditioneel aristocratisch standsbesef, niet boven 
de klassentegenstelling verheffen. Zij bestreden de vakverenigingen, moe
digden de kartels aan, voerden een slappe belastingpolitiek en legden zich 
neer bij schrille sociale contrasten. Welk een verschil met Amerika, waar 
geen minachting voor de lagere klassen bestaat en zich dus geen scherpe 
klassenstrijd kon ontwikkelen, waar monopolies bestreden worden, en de 
ondernemer zijn plaats in de samenleving ook in de publieke opinie weet 
te rechtvaardigen. Marx zag niet in, dat de bewegingswetten van het 
kapitalisme konden worden schaakmat gezet door een sociale houding: 
de ondernemer behoeft niet onherroepelijk geketend te zijn aan het winst
bejag; de overheid behoeft niet een willoos instrument te zijn van de kapi
talistische klasse. Marx ging uit van psychologische en sociologische voor
onderstellingen, die ten aanzien van het Amerikaanse kapitalisme niet op
gaan! 

Marx' voorspelling van een toenemende armoede ging niet in vervulling. 
Het Victoriaanse tijdperk kenmerkte zich door grote voorspoed, waarin 
de arbeiders deelden. Maar deze welvaart was voor een belangrijk deel 
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gevolg van de uitbuiting der koloniën. De officiële economen hadden 
hier geen oog voor. ~ij legden zich toe op de gedetailleerde uitwerking 
van een theoretisch systeem, zonder zich af te vragen op welke grond
slagen de welvaart rustte. Wiskundig werd aangetoond, dat bij volkomen 
concurrentie elk individu de grootste bevrediging ontvangt. Vergeten werd, 
dat de gedragsregels, die aan het vergelijkingenstelsel ten grondslag lagen, 
slechts vooronderstellingen waren. 

MarshalI, Jevons, Clark, Walras, Menger, Taussig e. a. behoorden tot 
deze Victoriaanse wereld der economie, waar geen plaats was voor dege
nen die het menselijk handelen als geheel wilden beschouwen, en die de 
diagnose der samenleving wilden stellen. Tot de onderwereld der economie 
behoorde Hobson, die de oorzaak der conjuncturele depressies zocht in 
overmatig sparen: het imperialisme, met alle kans op oorlog die het bood, 
was nodig als veiligheidsklep. Want de armen konden te weinig consumeren 
omdat hun inkomens te laag, de rijken omdat de hunne te hoog waren. De 
stroom der "gedwongen" besparingen moest zich dus wel richten op de 
overzeese gebieden. Lenin haastte zich, deze gedachte als kroon op het 
systeem van Marx te plaatsen. 

Het imperialisme, zo betoogt Heilbroner, is echter niet onlosmakelijk 
aan het kapitalisme verbonden. Investering in overzeese gebieden behoeft 
niet gepaard te gaan met politieke overheersing, economische uitbuiting, 
militair geweld en vertreding van de culturen der onderworpen volkeren 
(waarop het ontwakend nationalisme dezer volkeren het enig denkbare 
antwoord gaf). De Verenigde Staten staan hier niet schuldig: zij hadden 
voldoende grond beschikbaar voor exploitatie op eigen gebied. Deze om
standigheid gaf echter aan het Amerikaanse kapitalisme in die tijd een 
eigen karakter. Daarbij speelde ook een rol het feit dat in Amerika (anders 
dan in Europa) het geldelijk succes bij uitsluiting maatgevend was voor 
de sociale erkenning, voor het sociaal prestige. De concurrentie kreeg in 
die dagen in Amerika een ongebreidelde vorm, zonder rem van eer of 
traditie. De Noorse Amerikaan Thorstein Veblen werd door dit overdadig 
karakter van de Amerikaanse economische practijk inzonderheid geboeid. 
De economie had voor hem niets te maken met het nette economische spel 
der "Victorianen", waarin de loop der wereld wordt gerechtvaardigd door 
differentiaalrekening. Hij trachtte tot een anthropologische benadering van 
het economisch leven te geraken. Hij zag de motieven van het economisch 
gedrag meer in primitieve driften, dan in rationele overwegingen gelegen. 
De ondernemer zag hij als een roofridder, die zijn immorele excessen bot
viert achter een geraffineerd rookgordijn van finantiële transacties. De 
dagen van de ondernemer, zo meent Veblen, zijn echter geteld. De leiding 
der productie zal weldra worden overgenomen door de ingenieur. 

Inderdaad, merkt Heilbroner op, waren de eerste dagen van het Ameri
kaanse kapitalisme weinig verheffend. Maar het klimaat van het zaken
leven heeft zich gewijzigd. De ondernemer is zijn verantwoordelijkheid 
voor de sociale consequenties van zijn daden gaan beseffen. Niet alleen de 
technicus, ook de ondernemer blijkt in staat tot eerlijke, creatieve arbeid 
in dienst der mensheid. Maar in ieder geval heeft Veblen duidelijk ge
maakt, dat het economisch proces geen welgemanierde theevisite is. De 
klassieke economie met haar onvolledige en verouderde vooronderstellingen, 
kan het menselijk handelen niet verklaren. De economische wetten kunnen 
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noch de aangeboren roofzucht, noch ook de zin voor creatieve arbeid 
wegredeneren. De ontoereikendheid der economische theorie bleek duide
lijk bij de grote depressie, die in October 1929 begon. De paradox van 
massale werkloosheid en onvoldoende productie was met de gangbare theo
retische stellingen niet op te lossen. Keynes kwam met een nieuwe visie, 
zij het dat deze aansloot bij vroeger reeds in de "onderwereld" der economie 
uitgesproken gedachten. Hij beschreef, hoe er een scheiding was gekomen 
tussen de functies van sparen en investeren. Het bedrijfsleven heeft. be
sparingen nodig voor expansie. Als de besparingen niet in expansie wor
den geïnvesteerd, daalt het maatschappelijk inkomen en treedt depressie 
in. Bij oplopende bedrijvigheid nemen de besparingen toe, zodat iedere 
hausse wordt bedreigd met ineenstorting. Want de expansie der industrie 
vindt haar rem in de verzadiging der markt. Van een automatisch herstel 
is geen sprake, omdat in depressietijd de besparingen gering zijn. 

Hieruit volgt, dat overheidsinvesteringen nodig zijn, om de conjunctuur 
over het dode punt heen te helpen. Dit is geen afschaffing van het kapita
lisme, maar een injectie om het van een acute kwaal te genezen. Heilbroner 
wijst er op, dat in de Verenigde Stat.en het kapitalisme een groot succes 
is. De armoede is aan het verdwijnen. Weliswaar zijn er ernstige pro
blemen. Genoemd kan worden de concentratie der productie, waardoor 
de betekenis der concurrentie zich wijzigt. De schrijver is evenwel van 
mening, dat de oligopolistische concurrentie (tussen grote concerns) ver
kieselijk is boven de atomistische concurrentie van vroeger. Zij maakt bv. 
een betere behandeling van de arbeiders door de ondernemers mogelijk. 
Een ander vraagstuk is dat van een mogelijke stagnatie in de groei der be
volking, waardoor expansie alleen nog maar mogelijk zou zijn bij techno
logische vooruitgang, en de overheidsinvesteringen, om depressies te voor
komen, permanent zouden worden. Ook is zowel bij tijdelijke, als 
a fortiori bij permanente overheidsinvesteringen het gevaar aanwezig, dat 
de overheidsplanning steeds verder om zich heen zou grijpen. De schrijver 
houdt overigens rekening met de mogelijkheid, dat het bedrijfsleven niet 
in staat zal zijn, voor de noodzakelijke groei der volkshuishouding zorg 
te dragen, aangezien het risico, zowel uit politiek als uit conjunctureel 
oogpunt, zeer is vergroot. De publieke investeringen zullen wel onver
mijdelijk zijn, maar zij betekenen een vermindering van het risico voor 
de particuliere investeringen. De overheidsplanning acht hij alleen een 
gevaar voor de persoonlijke vrijheid in een land dat in moeilijkheden ver
keert. Arbeidsdwang en rantsoenering komen eerst aan de orde wanneer 
het voortbestaan van het land op het spel staat. In een welvarend land 
als Amerika is planning niet het verdelen van de schaarste, maar het vol
tooien van de overvloed. 

De schrijver komt tot de slotsom, dat de samenleving niet alleen aan 
de economische impuls gehoorzaamt. Wij groeien boven de economische 
revolutie (die het kapitalisme deed ontstaan) uit, warmeer wij het econo
misch proces zich niet ongehinderd laten voltrekken, maar wanneer wij 
in verantwoordelijkheid onze bestemming kiezen. Het oude kapitalisme 
van Europa wordt bedreigd door het verlies der koloniën en door de 
macht der proletarische arbeidersklasse. In veel voor-kapitalistische landen, 
waar de regering naar industrialisatie streeft, kan de weg zowel naar het 
kapitalisme als naar het communisme voeren. Alleen bij de Verenigde 
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Staten is er nog sprake van een toekomst van het kapitalisme. Het lot 
van de vrij e landen hangt af van het voorbeeld dat Amerika zal 
geven, ook wat betreft de richting waarheen het zijn kapitalisme zal laten 
ontwikkelen. De sociale verantwoordelijkheid van ondernemers, vakver
enigingen en regering dient te worden beseft. De economist zal zich niet 
tot zuivere economie moeten bepalen, maar hij zal ook een "economische 
theologie" moeten hebben; hij zal moeten helpen bij de keuze van de 
richting waarin de samenleving zich zal moeten ontwikkelen. 

Tot zover mijn beknopte weergave van inhoud en strekking van dit 
interessante boek. Het zal de lezer duidelijk zijn, dat het in het bestek 
van een recensie niet mogelijk is, op alle punten van dit geschrift breed
voerig in te gaan. Ik heb trouwens met opzet een zo uitvoerig mogelijk 
beeld van dit werk gegeven, teneinde de lezer in de gelegenheid te stellen, 
zelf een voorlopig oordeel te vormen. Hij neme het boek ter hand teneinde 
zijn belangstelling verder te bevredigen. Met een tweetal opmerkingen 
moge worden volstaan. Wanneer men dit boek beschouwt als een ge
schiedenis der economie, is het er een van een ongebruikelijk soort. De 
lijn van Smith over Mill en Marx naar Keynes wordt namelijk op zodanige 
wijze getrokken, dat de moderne ontwikkeling der economie, getypeerd 
door mannen als Menger, Jevons, Walras en Marshall, als een soort van 
afdwaling wordt voorgesteld. Hoewel ik schrijver's pleit voor een ruimere 
methodologische aanpak der economische verschijnselen in de economische 
wetenschap dan thans toelaatbaar wordt geacht, kan delen, meen ik 
toch, dat hij hiermee aan een fundamenteel aspect van de geschiedenis 
der economie niet voldoende recht doet wedervaren. 

Mijn tweede opmerking gaat uit van de politieke strekking van dit 
boek, die voornamelijk tot uiting komt in de wijze waarop hij het Ameri
kaanse kapitalisme in de hoogte steekt, vergeleken bij het Europese. Dat 
hij de inrichting der maatschappij, die hij als ide;1al voor ogen heeft, door 
dik en dun "kapitalistisch" blijft noemen, laat ik daar: naar mijn smaak 
is een economische orde, zoals hij die schildert, niet meer met recht door 
deze term aan te duiden. Ook wil ik geenszins beweren dat een maat
schappij, waarin ondernemers, organisaties en overheid alle hun sociale 
verantwoordelijkheid (ook tegenover het buitenland) beseffen, niet nastre
venswaard zou zijn. Mijn bezwaar richt zich tegen het defaitisme, waar
mee de schrijver onze West-Europese samenleving beziet als een hopeloos 
geval, vergiftigd door reminiscenties van het feodale stelsel, verscheurd 
door onverzoenlijke klassentegenstellingen en ondermijnd door amechtige 
regeringen die geen benul hebben van de publieke gerechtigheid, waarvoor 
zij staan. Ik wil de politieke situatie in West-Europa niet idealiseren, maar 
zo somber als Heilbroner zie ik haar niet in. Heeft hij zich als "free-Iance"
scribent wellicht teveel laten leiden door wat zijn lezers verwachten? Dan 
is zijn boek in ieder geval van belang als maatstaf voor de Amerikaanse 
mentaliteit ten aanzien van de problemen die hier aan de orde zijn. Mijn 
eindoordeel is, dat dit werk onze kennisneming waard is. 

Jammer dan ook, dat de vertaling niet aan redelijke eisen voldoet. Zij 
wemelt van vertaal-, stijl-, taal- en drukfouten. Enkele voorbeelden doe 
ik volgen. "Welsh" is vertaald door "Waalse" (39). Hij "leed" (i.p.v. 
leidde) een rustig leven (43). Voor "overheidsbemoeienis" staat "arbeids
bemoeienis" (57). Van Ricardo wordt medegedeeld, dat toen hij in het 
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Lagerhuis zat, "he was called on to speak from both sides of the House". 
In de vertaling lezen wij: "werd hem gevraagd zijn speech te houden 
aan beide kanten van de vergaderzaal" (88). "Rent" (grondrente) wordt 
steevast vertaald door "pacht" (o.a. bI. 101). Bedrijging (109). Poze (i.p.v. 
pose) (128). Ik wordt (130). Falanxs (voor falanxen) (135). "Millowners" 
wordt vertaald door "millionairs" (139). "Utopia-builders had existed 
since Plato, but it was not until the French Revolutian that they began to 
react to economie as well as political injustice" wordt met volstrekte om
kering der betekenis vertaald in deze zin, dat het tot de Franse Revolutie 
geduurd zou hebben, alvorens zij "niet alleen de economische, maar ook 
de politieke misstanden wilden uitbannen" (139). Gesproken wordt van 
"het gemeenschappelijk eigendom", waar bedoeld was "de gemeenschap
pelijke eigendom" (139). Van Mill wordt meegedeeld: "At thirteen he 
made a complete survey of all there was to be known in the field of political 
economy". De vertaler maakt hiervan; "op zijn dertiende schreef hij een 
volledig overzicht van alles wat er te weten viel over politieke economie" 
(141). Mill, zo lezen wij, hield een geslaagde redevoering in het Parlement, 
doch "he was thereupon defeated". De vertaler schrijft; "hij verloor de 
stemming er over" (147). Genoeg om te doen zien, dat het boek van 
Heilbroner een betere vertaling had verdiend. 

Prof. Dr T. P. VAN DER Kooy 

PROF. DR T. P. VAN DER Kooy, Om Welvaart en Gerech
tigheid. Gebr. Zomer & Keuning, Wageningen, 1955, 
f 8.90. 

Sinds .na het midden der vorige eeuw de humanistische theorie over 
de staat haar "uitloop" heeft bereikt, is het nieuwe, zich aan staatsieraars 
en politici opdringende, probleem dát geworden wat Prof. van der Kooy 
in de titel van zijn nieuwe boek, nu in korte tijd het derde, tot uitdrukking 
heeft gebracht. 

Welvaart is de vraag, waarmee de econoom, gerechtigheid dat, waarmee 
de staatsman zich heeft bezig te houden. Vanzelfsprekend pakt Prof. van 
der Kooy de vraag der onderlinge verhouding van die twee aan van de 
economische kant. Dit doet zich in het gehele boek gevoelen en leidt in de 
eerste plaats voor hemzelf tot eigenaardige bezwaren. Deze bezwaren heeft 
hij duidelijk gevoeld; om van andere plaatsen te zwijgen, leze men slechts 
zijn openhartig "excuus" op blz. 100 van het boek. 

Te schoner is daarom zijn poging, als een pionier - want dat is hij, 
en wel bijna geheel alleen - het moeilijke vraagstuk ter hand te nemen 
zonder enigerlei pretentie, het tot een oplossing te willen voeren. Het gaat 
er dus om, voorzover men daartoe in staat is, de schrijver de behulpzame 
hand te reiken. 

Publieke rechtsbedeling in het algemeen volksbelang, zo is van de zijde 
der calvinistische wijsbegeerte de bestemming van de staat aangegeven. 
In antirevolutionaire kring weet men daarmee soms geen weg, omdat er 
zoveel is blijven stilstaan onder ons, terwijl de tegenpartij haar koers doel
bewust had uitgezet temidden der snelle economische evolutie. Ziedaar, de 
weg der nadere onderkenning van wat er aan de hand is, door Prof. van 
der Kooy getekend op blz. 125 van zijn werk. 
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Wij mogen er wel een aantekening bij maken? De auteur zegt er bij: 
"gerechtigheid wordt, wanneer de staat haar beoefent, vanzelf "publiek"." 
Hier zit nu de kneep der christelijke staatkunde. Ja, naar de structurele 
norm, die God voor het staatsleven heeft gesteld, valt er niet aan te ont~ 
komen, dat het door de staat gehanteerde recht in de publieke sfeer komt 
te liggen, en wel omdat het op grondslag van het monopolie der wape.n
macht wordt verwerkelijkt. Maar daarmede hebben wij nog niet die 
publieke gerechtigheid, die de staat werkelijk als van hem geëiste (zoals 
Prof. van der Kooy het terecht uitdrukt) tevoorschijn moet brengen. De 
staat kan zeer wel, onder leiding van partij-éliten, zijn aandacht gaan richten 
op het particuliere groepsbelang. En dat is juist de strijdpositie, waarin wij 
heden staan. Dan kan men nog wel de mythe van publiek recht en algemeen 
belang aanwenden, in werkelijkheid is dan de dwingende rechtspraak van 
de staat in dienst gesteld van speciale belangen, i. c. van de "welvaart". 
Zo wordt het openlijk geleerd door de voorstanders van het zgn. "sociale 
recht", die geen oog meer hebben voor aan den burger toekomende vrije 
rechtssfeer, laat staan voor de vrijheid en het belang van andere dan "wel
vaarts" -verbanden. 

Natuurlijk vallen er meer aantekeningen te plaatsen, zo omtrent het 
bij de schrijver heersend misverstand omtrent hetgeen maatschappij zou 
zijn en zijn oncritisch reserveren van de begrippen "maatschappij" en 
"doelmatigheid" ter kenschetsing der economische samenleving en werk~ 
zaamheden. Wellicht staat het eveneens oncritisch gebruik dat door hem, 
in het voetspoor van enkele schrijvers, gemaakt wordt van de begrippen 
"dialectisch", "polair", absolutering en relativering hiermede i.n verband. 
Terwijl eveneens dat der "politiek" tot een algemeen begrip dreigt te 
worden. Het gaat hier natuurlijk niet om een minder juist gebruik van 
termen op zichzelf, maar om al hetgeen daaraan is vastgeknoopt. Het boek 
wil echter aan ons allen denk- en oefenstof leveren en daarmede valt bij 
de critiek rekening te houden. 

Als een verrassend element, dat voor een waarlijk dienende beoefening 
ener christelijke economie veel belooft, heeft de schrijver (blz. 130) ter 
sprake gebracht het onderscheid en de onderlinge vervlechting tussen 
wat hij noemt economische calculatie en integraal ,economisch handelen. 
Daarmee staat hij midden op het vakwetenschappelijk strijdtoneel, waar 
het voor hem en ons allen gaat om het normatief karakter der economie. 
Immers, de strijd vangt aan daar waar. het gaat om de typiseringen en 
het vinden van de integrale richting in ons economisch optreden. Over het 
moeten kiezen van de aanwending van beperkte middelen voor o.nbeperkt 
te stellen doeleinden is men het nagenoeg eens. Wij sluiten ons van harte 
aan bij schrijvers exclamatie op blz. 56: Ik houd .nochtans vol: de om
standigheden zijn niet de baas! 

Daarmede komen wij intussen op een ernstig punt. Wellicht is er 
heden niet zo gemakkelijk een gebied aan te wijzen, waar wij met alle 
nog enigszins goed willende mensen voor zulke ingewikkelde vragen staan 
als dat der economie, in het bijzonder voor wat haar verbinding met de 
politiek betreft. Bij het zoeken van de christen naar de goddelijke norm 
raakt hij diep onder de indruk van de daarin zich aan ons opleggende 
moeilijkheden. Diezelfde moeilijkheden ondervindt ook de niet-christen. 
En men moet ze samen oplossen. Dan dreigt het gevaar, al te spoedig 
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uit het oog te verliezen, dat het natuurlijk hart de gegeven werkelijkheid 
met een ander oog bekijkt, moet en wil bekijken, dan hij die in de werke
lijkheid Gods ordening heeft te zoeken. Temeer daar die werkelijkheid 
door ons allen gezamenlijk bedorven is en wordt. Een symptoom van 
dit, uiteraard begrijpelijk, verschijnsel menen wij te ontwaren in de 
door de schrijver telkens gemaakte vergelijkingen tussen bv. liberalen 
en socialisten en het aanwijzen van hun relatieve "fouten". Natuurlijk 
is er ook van fouten sprake en het is goed, die tegen de a,chtergrond der 
goddelijke ordening aan te tonen. Maar daarna komt er wat anders en 
dat is de gezindheid. Bij samenwerking met dezulken in kleinere arbeids
kring treft ons vaak meer de solidariteit in het zoeken om uit het probleem 
te komen dan de tegenstelling der beginselen, en wel omdat deze be
ginselen gemeenschapsbeginselen zijn, van welker consequenties noch wij 
noch de anderen zich te allen tijde bewust zijn, maar die nochtans stil
zwijgend hun stempel op het wederzijdse optreden zetten. Wij weten 
niet, of de auteur van Welvaart en Gerechtigheid het apriorisch karakter 
der religieuze antithese - niet tussen mensen maar tussen hun drijf
veren - in dit opzicht voldoende in het oog heeft gehouden. 

Het kan zijn dat de oorzaak daarvan, zomede van enkele andere, boven 
gedeeltelijk aangestipte, oneffenheden in dit gemis aan helderheid inzake 
het albeheersend karakter onzer religieuze grondmotieven is gelegen. 

De schrijver wil de begrippen welvaart en gerechtigheid verankeren in 
de idee der menselijke "waardigheid" en deze laatste in de openbaring 
van het geschapen zijn naar het beeld Gods. Dit is inderdaad het enig 
juiste uitgangspunt en wij zullen zien, hoe de auteur daarheen aan het eind 
van zijn boek met bezieling terugkeert. Echter, wanneer de auteur zijn 
idee van de menselijke waardigheid gaat preciseren, dan verlaat hij de 
dynamische lijn van de Schriftopenbaring inzake het heeld Gods en zoekt, 
in navolging van Waterink, aansluiting bij een andersoortige mensbe
schouwing. Men leze in onderling verband de bladzijden 17 en 161. Op deze 
laatste lijn is het beeld Gods niet meer terug te vinden en het gevolg moet 
zijn, dat de blik nu verder naar beneden gericht blijft en men de fundamen
tele tegenstelling uit het oog dreigt te verliezen, welke door de Geest Gods 
in deze wereld en in de beschouwing omtrent deze wereld is gelegd. Op 
den duur moeten dan, vooral als het moeilijke vraagstukken gaat betref
fen, gezindheden van het afvallig hart tot schijnbare fouten gaan ver
vlakken. 

De god bijvoorbeeld der antieke wijsbegeerte, waarvan de scholastiek 
meende dat hij tot op belangrijke hoogte met de God van de Bijbel kon 
worden vereenzelvigd, was een dode denkgod. De naar· zulk een beeld ge
fantaseerde denk-mens kon het met zijn god eigenlijk alleen denkend eens 
worden; vandaar het grote vertrouwen dat de Westerse christenen tot voor 
zeer korte tijd gehad hebben in het godsdienstig dènken. (Dialectische theo
logie is natuurlijk even hard denken als het denken van degenen die zij 
bestrijdt.) 

Denkend kan men wel redeneren over bv. liefde, maar een kracht 
der liefde wordt daaruit niet geboren. De antithese van Gods liefde 
tegenover onze afval kan van daaruit niet worden gezien. Christenen kun
nen in hun hart daarmee dan ook niet accoord gaan. Slechts de omstandig
heid dat dit verstandsgeloof zolang als een gemeenschapsmotief heeft door-
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gewerkt en zich ingedrongen in het geloof uit de Bijbel, is oorzaak dat 
ons denken er telkens toch weer in gevangen wordt. Om dan plotseling, 
vaak enigszins buiten het verband der stringente "redenering", zich er van 
los te maken en de evangelische lijn te volgen. 

Dit laatste zien wij de schrijver van Welvaart en Gerechtigheid dan ook 
doen met name in de allerlaatste alinea van het boek, waar hij de Schrif
tuurlijke lijn van het beeld Gods radicaal weer opneemt en schrijft: "Deze 
adeldom roept ons tot een taak, die ons slechts als in een schemerachtig 
licht voor ogen staat. Maar, zo zegt de psalmist: ik zal in gerechtigheid 
Uw aangezicht aanschouwen en bij het ontwaken mij verzadigen met Uw 
beeld. Want het volmaakte offer van Jezus Christus neigt de harten der 
mensen t0't elkaar en het hart van de enkeling tot zijn God. Het maakt 
aan alle vervreemding een einde." 

Deze alinea is niet geschreven als een mooie slottirade, waaraan wij 
in de "traditionele" orth0'doxe litteratuur maar al te zeer gewend zijn 
geraakt en waarop wij vooral door op effect berekende predikers aan 
het eind hunner uiteenzettingen worden onthaald. Hier klopt het hart 
van ons boek en van zijn schrijver en vanuit dit gezichtspunt zal ook 
onze meest abstracte wetenschap intrinsiek opgebouwd behoren te worden. 

J. P. A. MEKKES. 

R. KOOISTRA, De gereformeerde theoloog en de sociologie. 
Franeker, 1955. Academisch proefschrift. Vrije Univer
siteit. 

Op Vrijdag 4 Maart jl. is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd tot 
doctor in de heilige godgeleerdheid Ds Remkes Kooistra, beroepen dienaar 
des Woords van de First Christian Church te Red Deer, Alb. Canada, en 
tot voor kort predikant te Den Haag-Moerwijk, op een dissertatie, ge
titeld: De gereformeerde theoloog en de sociologie; een proefschrift, dat 
ons op een terrein brengt, waarop tal van delvers aan het werk zijn, en 
de kerk zelf ook een taak heeft. Het is een pas-ontgonnen gebied; deze 
wetenschap heeft in zekere zin nog weinig historie; van gereformeerde 
zijde is men eerst sinds enkele jaren aan het werk getogen, (ik denk 
daarbij aan de betekenisvolle pioniersarbeid van J. Waterink en R. van 
Dijk), en er zijn zelfs nog velen, die de waarde van de sociologische onder
zoekingen voor de theologie en de kerk betwijfelen. Als Van Niftrik 
ergens zegt, dat het maatschappelijk werk de humaniteit dient en verder 
niet gaat, toont hij weinig te verwachten èn van deze arbeid èn van de 
bestudering der sociale factoren van het religieuze leven, en er is al ge
sproken van de mythe der sociologie. Reeds daarom moeten we Dr Kooistra 
dankbaar zijn, dat hij dit onderwerp heeft aangepakt, en met deze studie 
voor de dag is gekomen; zij is een van de eerste bijdragen uit het gerefor
meerde kamp tot het aandachtig luisteren van de theoloog naar de socio
logie en tot de cultuur-sociologische verkenning ten dienste van de functie 
van de kerk. 

Is die verkenning noodzakelijk? 
M.i. wel, en het heeft zelfs veel te lang geduurd eer de kerk en de 

theologie aan deze onderzoekingen haar aandacht gaven. 
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Ik herinner mij nog levendig, dat wij als jonge dominees kennis maakten 
met het referaat van Dr A. A. van Schelven, in 1913 gehouden, over de 
bewerking van een piëtistisch-getinte gemeente, en sterk gespannen werden 
door zijn boodschap, dat we in de pastorale zorg niet klaar waren met 
een stichtelijk woord in het algemeen maar te rekenen hadden met de ziels
gesteldheid en sociale omstandigheden, met de structuur van het dagelijks 
leven en zelfs de geaardheid van de bodem. 

Nu zijn we ruim 40 jaren later, en pas na de oorlog zijn we begonnen 
ons op deze diagnose en therapie dieper te bezinnen, om tot betere func
tionnering van de kerk en haar diensten te komen. 

Het Gereformeerd Sociologisch Instituut, waarin gereformeerden van 
diverse pluimage kostelijk samenwerken (als ik me niet vergis uit vijf ver
schillende formaties), is heel hard aan het werk, en we trachten het her
vormde instituut en de roomse actie op dit gebied zoveel mogelijk in te 
halen; de eerste vruchten worden reeds gezien, en de dissertatie van Ds 
Kooistra is er een bewijs van, dat ook de theologische faculteit aan de 
V.U., in dit opzicht onder leiding van Prof. Dr R. Schippers, de ogen 
voor deze kant van het wetenschappelijk bedrijf wijd open heeft. 

Dr Kooistra heeft in zijn boek het volgende plan gevolgd. 
Hij is begonnen met het terrein te verkennen; de titel te bespreken; 

het doel scherp te formuleren; de ontmoeting van de gereformeerde theo
loog met de sociologie in korte trekken te tekenen, en een indeling te 
geven van deze studie; daarna heeft hij in "de kennismaking" zich be
zonnen op de vragen, wat de sociologie en wie de gereformeerde theoloog 
is, waarin ze elkaar niet hebben ontmoet, om daarna zijn aandacht te 
geven aan de "crisis", waarop deze ontmoeting ten nauwste betrokken 
is; de schrijver bespreekt dan de dubbele betrekking tussen een cultuur
crisis en de gereformeerde theoloog; de analyse van de cultuurcrisis, met 
name in het secularisatie-proces; de gereformeerde theoloog als theoloog 
in de huidige cultuurcrisis ; de uitwegen uit die crisis en de gerefor
meerde theoloog en de uitweg van de planning; hfdst. IV gaat over 
Gods Woord, en behandelt na de inleidi.ng: Gods Woord over de secu
larisatie en Gods Woord en de planning; in het volgende hoofdstuk 
wordt de kerk besproken met als onderdelen: de kerk en de gesecu
lariseerde wereld; het secularisatieproces binnen de kerk; de gesecu
lariseerde kerk; de kerk en de planning; de planning der kerk; voorts 
gaat het over het ambt, en wel in zijn voorbereiding en in zijn praxis, 
en bij dit laatste worden nog nader bezien de prediking, de liturgiek en de 
regering der kerk; met een hfdst. getiteld: Uitzichten eindigt dit boek. 

Met opzet geef ik de inhoudsopgave uitvoerig weer. 
Onze lezers kunnen dan beter oordelen over de inhoud van dit boek en 

elke waardering en critiek des te juister toetsen. 
Men ziet, dat de auteur met zijn dissertatie midden in deze tijd staat, 

dat hij zich geworpen heeft op de actuele problemen, dat hij vooral zijn 
aandacht wijdt aan de cultuur-crisis en aan de ellende der secularisatie, 
en ook, dat hij niet alleen de gereformeerde theoloog als theoloog binnen 
zijn gezichtsveld heeft getrokken maar hem ook heeft gezien als dienaar 
van Christus in de dienst van Zijn kerk. 

Op die arbeid van de kerk legt hij tenslotte alle nadruk. 



252 BOEKBESPREKING 

In zijn "uitzichten" staat de betekenis van de kerk voor de samenleving 
in het middelpunt. 

De kerk heeft met de mens te maken; die kerk heeft in de herkerstenmg 
van de samenleving een bijzondere taak; die kerk heeft te rekenen met de 
veranderde structuren, zowel in het leven der enkelingen als in dat der 
gemeenschap, en de kerk moet haar ogen open houden voor de grote invloed 
van het milieu. 

Op dit alles vestigt Dr Kooistra onze interesse. 
Zijn boek is een wekstem om op dit terrein met haast verder te gaan. 
Hij toont aan, dat het leven, het welzijn van de kerk met al deze fac-

toren gemoeid is, en wat hij schrijft over het gevaar, dat de stadskerken 
bedreigt door de ellende van de massaliteit, is meer dan een betoog uit 
de studeerkamer; het is een conscientie-kreet van een harde werker, die 
zelf met dit vraagstuk, in zielsbenauwdheid soms, heeft geworsteld. 

Om al deze redenen heb ik voor dit boek veel waardering en ik zou graag 
willen, dat deze dissertatie meer bekendheid onder ons verkreeg en ook 
door niet-theologen bestudeerd werd; gelijk van zelf spreekt is zij eerst 
een werk voor de beoefenaars der theologie, of laat ik liever zeggen voor 
de dominees, voor de werkers in het pastoraat, maar ik meen, dat ook 
onze sociologen in deze studie veel zullen vinden, wat hun blik verruimt 
en in elk geval hen aanspoort om ook van deze kant hun "vak" te be
kijken; de titel moge dan zijn: de gereformeerde theoloog en de sociologte, 
de sociologen hebben zich zeer zeker te bezinnen op de beantwoording van 
de vraag, welke waarde hun wetenschappelijke arbeid heeft voor de theo
logie en voor de kerk beide. 

Tot die bezinning geeft Dr Kooistra de stoot. 
Hij is een der eerste theologen, die zulks doet. 
Ook om die reden is zijn arbeid te prijzen en pioniers verdienen de dank 

van hen, die mogen volgen en verder arbeiden. 
Maar deze kwalificatie typeert dit werk ook op een andere wijze, die 

me tot enige critiek brengt, al oefen ik deze critiek met grote voorzich
tigheid; ik weet nI. dat Dr Kooistra, omdat zijn vertrek naar Canada be
paald was, snel heeft moeten werken en zijn proefschrift heeft voltooid 
in een tempo, dat hem belette op bepaalde punten dieper in te gaan of 
sommige gedeelten nog eens om te werken; gaarne wil ik hiermee rekening 
houden, maar dit mag mij toch niet verhinderen deze opmerking te maken, 
dat dit proefschrift wat vluchtig is geschreven en de stof wat schots en scheef 
door elkaar ligt; de schrijver wil het hebben over de gereformeerde theo
loog en de sociologie; goed, - al had ik dan liever als titel gekozen 
Theologie en Sociologie, en in mijn inleiding gezegd, dat ik die vanuit het 
gereformeerde standpunt wilde behandelen, - maar dan had het boek zich 
hiertoe ook moeten beperken; over deze verhouding was stof genoeg te 
vinden; de eerste vijftig bladzijden bewijzen dit, en over de kerk en haar 
dienst, die niet verzwegen hadden kunnen worden, ware veel meer te 
schrijven; - waarvan nu van dit algemene onderwerp, (dat ook kon ge
formuleerd worden in deze zin: De dienst der kerk en de sociologie), 
afgestapt en zich speciaal bezig gehouden met de cultuur-sociologie en 
met name met het secularisatie-proces? dit is ongetwijfeld een sector in 
de grote cirkel van de sociologische bezinning, maar dit past niet in het 
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kader van zulk een generaal onderwerp; m.i. had Dr Kooistra veel beter 
gedaan zich te specialiseren op: De gereformeerde (theoloog of pastor) en 
het cultuurproces, - hij was dan scherper op zijn doel afgegaan. 

Deze m.i. niet-juiste constructie van; zijn studie heeft aan zijn boek 
wel enige schade berokkend. 

De tekening van de sociologie, van de gereformeerde theoloog, ook 
van de gereformeerde pastor is op zichzelf wel duidelijk maar niet af en 
niet belijnd genoeg, evenals de analyse van de cultuurcrisis en het seculari
satie-proces, hoeveel waardevolle elementen ze bevat, toch, laat ik het 
zacht zeggen, 'n tikje onbevredigd gevoel bij ons achterlaat. 

Dit is eigenlijk mijn hoofdbezwaar. 

Maar ... dan zijn er ook nog wel enkele detailpunten, die ik niet ver
zwijgen mag. 

Op alles kan ik niet ingaan; ik bepaal me slechts tot mijn eigen terrein 
en dan is het mij niet duidelijk, waarom Dr Kooistra in een proefschrift, 
dat speciaal handelt over de gereformeerde theoloog en de sociologie, en 
dat bijzonder haar arbeid wijdt aan de dienst der kerk, "bij wijze van 
voorbeeld" behandelt: de prediking, de liturgie en de kerkregering. Naar 
mijn mening is zulk een "bv." niet juist. Het gaat hier om de betekenis 
van de sociologie voor de dienst der kerk, en dat voor de gehele dienst, 
en dit proefschrift had aan waardij gewonnen, indien de schrijver zijn 
onderzoekingen had uitgebreid ook naar de catechese en naar de herder
lijke zorg. En vooral naar deze laatste. Als er één kerkwerk is, waar 
de juiste diagnose veronderstelt en eist een scherpe en juiste visie op tijd 
en plaats, op leven en cultuur, op sociale omstandigheden en actuele 
crisis-verschijnselen is het wel de pastorale zorg, en mijn bezwaar is, dat 
in onze kerkelijke praxis veel te weinig rekening gehouden is met al deze 
factoren. Daarom is (en nu moet ik wel algemeen spreken) het gewone 
huisbezoek vaak ontaard in een schablone, in een formalistische informatie, 
in een gezellig oppervlakkig gesprek met aan het eind een cliché-gebed, 
zonder dat diep werd ingedrongen in de speciale nood van dat en dat ge
zin en die en die broeder. Ik had zo graag gewild, dat Dr Kooistra juist 
dit onderwerp had behandeld, en wanneer hij zijn proefschrift zó had in
gericht, dat de nadruk gevallen was op de sociologie en de dienst der kerk 
zou hij dit gewichtige stuk zeker niet hebben kunnen weglaten. En mag 
over de catechese worden gezwegen? 

En dan nog iets. 
De auteur zegt op blz. 163, dat ik niet onderscheid tussen actualiteit 

en populariteit, en dat ik tegen beide toorn; om dit te bewijzen haalt hij 
een zin van mij aan uit De dienst der kerk, waarin ik het heb over "zekere 
actualiteit" ; daaruit concludeert mijn oud-leerling, dat ik van actuele preken 
niet veel moet hebben, maar ik meen, dat deze conclusie te vluchtig ge
trokken is. 

Immers spreek ik van een "zekere actualiteit". 
Op dit adjectief "zekere" komt het aan. 
Dit is een bepaalde actualiteit, die ik scherp onderscheid van wat ik 

enkele regels verder (en Dr Kooistra citeert ook deze woorden), de waar
achtige actualiteit genoemd heb; ik begeer dus wel actuele preken, als het 
maar goede actualiteit is, en mijn "toorn" tegen het actuele blijkt dus (de 
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schrijver heeft dit eigenlijk zelf toegegeven), te bestaan in de stoute ver
beelding van deze criticus. 

En verder heb ik in deze aangehaalde passage met opzet .niet gesproken 
van populariteit, omdat juist de liefhebbers van het straat-jargon en de 
pikante geestigheden op de preekstoel beweren, dat ze, neen niet populair, 
maar actueel moeten preken, en onze meer gedragen stijl aan deze actuali
teit vreemd is. 

Dat wat de prediking aangaat. 
Wat de liturgie betreft zou ik nog wel het een en ander kunnen en 

willen zeggen over de zgn. dubbele liturgie, maar ik zal het laten, omdat 
de mij toegewezen plaatsruimte dit niet toestaat; ik moge alleen opmerke.n, 
dat wij eindelijk moeten ophouden met het gebruik van de benaming 
liturgie voor alle particuliere samenkomsten en dit woord houden binnen 
de begrenzing van de eredienst, - en voorts, dat het m.i. vanzelf spreekt, 
dat men in allerlei verenigingsvergaderingen veel meer vrijheid geniet dan 
in de kerk; we gaan bv. in onze erediensten niet na-doen wat we op onze 
bondsdagen prachtig beginnen te vinden, omdat de kerk kerk moet blijve.n. 

Laat ik hiermee eindigen. 
Er is over dit boek veel meer te zeggen. 
Ook uit het oogpunt van onze politieke strijd. 
Daarmee heeft de kerk ook te maken, en zowel de prediking als het 

huisbezoek mogen de kern-vragen op dit terrein niet verwaarlozen. 
Maar ... dit eist weer nieuwe bezinning. 
Welnu, daartoe wekt Dr Kooistra ons op. 
En ook daarom, hartelijk dank, jo.nge doctor, voor dit pionierswerk, 

waarmee ge ons in Nederland hebt willen dienen: God zegene u in het 
verre Alberta en geve u kracht en genade om tot heil van velen een 
trouwe gereformeerde theoloog èn pastor te zij.n, die de sociologie benut 
tot een goede vervulling van zijn schone taak. PROF. DR K. DIJK. 

MR G. GROEN VAN PRINSTERER, De Anti-Revolutionnaire 
en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde 
Kerk. Vertaald door Mej. A. J. Dam. Uitg. Ooster
baan en Le Cointre, Goes, 1954; 224 blz. 

25 October 1859 verschee.n in een Zwitsers dagblad een artikel van de 
hand van een predikant der Waalse gemeente te 's-Gravenhage over de 
religieuze situatie in Nederland. De schrijver liet zich in dit artikel zeer 
ongunstig uit over de orthodoxe groep in de Nederlandse Hervormde 
Kerk en dientengevolge zag Groen van Prinsterer zich gedrongen ook 
zijnerzijds de geloofsgenoten in het buitenland van voorlichting te dienen. 
Op eenvoudige, voor de buitenlanders verstaanbare wijze gaf hij een over
zicht van de beginselen en het streven van de anti-revolutionaire en con
fessionele partij in de Nederlandse Hervormde Kerk. Vanzelfsprekend 
moest dit geschrift in de Franse taal verschijnen en tot nu toe ontbrak 
een Nederlandse vertaling. In deze leemte is thans voorzien door Mej. 
A. J. Dam, die een voortreffelijke vertaling gaf en ons daardoor in de 
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gelegenheid heeft gesteld gemakkelijker van deze eenvoudige samenvat
ting van Groen' s inzichten kennis te nemen. 

In dit werk, door Groen zelf eens een verkorte weergave van Ongeloof 
en Revolutie genoemd, tekent de schrijver de revolutie als de verering 
van de mens, de mens die als God wil zijn en geen souverein erkent 
dan zichzelf. Onbegrensde gelijkheid en vrijheid, algemene democratie, 
dàt is na de Franse revolutie het ideaal op politiek gebied. Hoewel men 
het eens is over de theorie, redetwist men echter over de toepassing. Van
daar voortdurende schommelingen tussen de vrijheid enerzijds, die, daar 
ze geen grenzen kent, niets dan ongebondenheid is, en de wet anderzijds, 
die, daar ze geen steunpunt kent in de goddelijke ordeningen, niets dan 
despotisme is. De schoonste beloften van de vrijheid lopen tenslotte uit 
op een wettelijk vastgelegde dienstbaarheid op alle mogelijke terreinen 
tot op dat van de kerk, het gezin en het geweten toe. Onder het voor
wendsel het algemeen welzijn te bevorderen wordt vervolgens alle on
recht gedekt of ontkend. 

Groen erkent gaarne, dat er veel waarheid schuilt in de denkbeelden 
van vrijheid, gelijkheid, broederschap, verdraagzaamheid, vooruitgang enz., 
doch de revolutie die ze verkondigt, slaat ze met onvruchtbaarheid, of, 
juister gezegd, ontaardt ze. Als takken afgehouwen van de Schriftuurlijke 
boom, dragen de door revolutionnair sap vergiftigde denkbeelden niet 
dan dodelijke vruchten. Het christelijk geloof en de revolutie staan volgens 
Groen vierkant tegenover elkaar en daarom is het christelijk beginsel 
principieel anti-revolutionair. Deze onverzoenlijke tegenstelling tussen 
revolutie en anti-revolutie is voor Groen de grondslag van de partij
formatie. In het bijzonder keert hij zich tegen degenen die gemeend heb
ben de zaak van godsdienst en vrijheid te dienen door toch de stelregels 
van de revolutie geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aanvankelijk had 
hij ook zelf een middenpositie ingenomen. Hij heeft echter ingezien, dat 
in die positie de revolutie werd aanvaard, weliswaar gematigd, gematigd 
o. m. door eigenbelang, maar dan toch aanvaard. Toen dit inzicht zich 
eenmaal een weg had gebaand heeft Groen de grote strijd aanvaard en uit 
deze strijd is de anti-revolutionaire richting ontstaan. "De godsdienst
kwestie is de voornaamste, de eerste kwestie, die de politieke kwestie 
beheerst en insluit. Men moet tot de eeuwige waarheden terugkeren. Niets 
meer, niets minder. Naar onze mening is de anti-revnlutionaire partij de 
partij der Chri.stenen, een partij onderscheiden van alle andere, hierin, 
dat ze eigenlijk geen partij is; een partij, die zich nooit zal laten inlijven, 
noch in het ministerie, wat dit ook moge doen, noch in de oppositie, wat 
zij ook moge beogen; maar die, het recht volgend, zich nu eens bij het 
ministerie, dan weer bij de oppositie zal aansluiten, en, indien nodig, 
zich van beide zal distanciëren." (blz. 136). 

Ook de tegenwoordig zoveel besproken vraag omtrent de belangstelling 
voor de politiek bij het volk heeft Groen's aandacht. De schrijver geeft een 
eenvoudig antwoord, dat tevens een vermaan inhoudt voor alle christe
lijke politici. Volgens Groen moeten de zaken vanuit hun eenvoudige 
religieuze achtergronden worden behandeld, omdat eerst dàn de mogelijk
heid bestaat, dat de politiek weerklank vindt bij het volk. Het volk voelt 
niets voor zuiver politieke debatten. Het begrijpt er weinig van en blijft 
er onverschillig onder. Zodra men er in slaagt de eigenlijke godsdienstige 
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achtergrond v..an het debat te laten zien, de ware aard van het probleem 
naar voren haalt, mag men belangstelling en medeleven bij het volk ver
wachten. 

Dit geschrift geeft het verhaal, door Groen zelf geschreven, van de 
strijd tegen de revolutionnaire beginselen. De schrijver kon zich echter niet 
beperken tot een strijd op staatkundig terrein, overtuigd als hij was, dat 
de strijd moest worden gestreden tegen een leer die even verwoestend 
werkte op de kerk als op de staat. Aanvankelijk was Groen van plan een 
meer tot in bijzonderheden afdalend verslag van de strijd voor de hand
having van de waarheid in de kerk op deze studie te doen volgen. Een 
gedeelte van dit verslag heeft hij inderdaad geschreven en is in het archief 
van hem bewaard gebleven. De eerste twee hoofdstukken hiervan heeft de 
vertaalster thans als bijlage in dit boek opgenomen, waardoor twee be
langwekkende hoofdstukken aan de tot nu toe gepubliceerde werken van 
Groen van Prinsterer zijn toegevoegd. 

Het meest treffende bij het lezen van dit geschrift, dat bijna honderd 
jaar geleden voor het eerst is verschenen, is wel, dat het zo bijzonder 
actueel is. 

De vertaling en uitgave van dit geschrift betekent een belangrijke aan
winst voor de anti-revolutionaire litteratuur. Iedere anti-revolutionair 
dient hiervan kennis te nemen; vooral omdat de geest welke Groen van 
Prinsterer aandreef naar onze overtuiging niet meer voldoende leeft onder 
vele van zijn hedendaagse volgelingen. MR J. H. PRINS 

PROF. DR G. A. LINDEBOOM, Kuyper over de geneeskunde. 
J. H. Kok N.V., Kampen, 1955. 

Nu de medische faculteit van de Vrije Universiteit uitgroeit tot een 
werkelijk medisch centrum, is er alle reden tot een historische bezinning. 

De eerste rector van de Vrije Universiteit is de man, die aan de Vrije 
Universiteit haar wetenschappelijke grondslagen schonk en die door zijn 
organisatorische kracht de Vrije Universiteit tot ontplooiing bracht. 

De wetenschappelijke arbeid van Dr Kuyper heeft ook de medicus 
van 1955 nog wat te zeggen. Het is een goede daad van Prof. Lindeboom 
geweest, na te gaan wat Dr Kuyper geschreven heeft over geneeskunde. 
De schrijver geeft een kritische studie. Er is veel, dat ons tot nadenken 
stemt, veel wat van blijvende waarde is. Telkens weer komt de schrijver 
tot kritische beschouwingen en wijst op de hedendaagse inzichten en op
vattingen in de geneeskunde. De lezing van dit geschrift is door zijn be
knoptheid niet altijd gemakkelijk. De lezer wordt geacht op de hoogte te 
zijn van de hedendaagse medische philosophie en medische psychologie. 

Voor vele oudere artsen moge de kritische beschouwing van Prof. 
Lindeboom een prikkel zijn, de studiën van onze medische faculteit te 
bestuderen. 

Dit werkje wordt warm aanbevolen. DR L. J. FRIJDA. 
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Inleiding 

Het S oCÜJlistische planningsideaal 
"Wij leven in een tijdperk van overgang van laissez-faire naar een 

planmatige maatschappij", aldus de socialist Karl Mannheim 1). En vol
gens dezelfde schrijver was het de "grote verdienste van de Marxistische 
beschouwingswijze, dat zij eens en voor altijd besefte, dat het cultuurleven 
en daarmee dus de geestelijke waarden, ~ wij zouden zeggen: normen -
afhankelijk is van bepaalde sociale omstandigheden" 2). Men kan bij voor
beeld denken aan het feit dat in vroeger tijd, toen de maatschappij voor 
een belangrijk deel op slavendienst berustte, de kerk de slavernij wel 
heeft verdedigd. Ook is het bekend, dat op het platteland een andere zede 
wordt gevonden dan in een stad, waar de mens zich van eigen kunnen 
veelmeer bewust is omdat de stad nog steeds meer dan het platteland een 
kunstmatig cachet draagt. Het milieu bepaalt dus tot op zekere hoogte 
de religieuze opvattingen. 

Daar wij thans (dit weer volgens Mannheim) beschikken over de weten
schap die deze bepalende factoren kan opsporen - de sociologie - grijpt 
er een gehele omwenteling plaats. Was men namelijk tot nu toe gewoon 
die normen blind te aanvaarden - bv. als door God gegeven - thans zal 
men er toe moeten worden gebracht de voor onze samenleving gewenste 
normen te accepteren op redelijke gronden 3). De wetenschap zegt het 
ons ... 

Nu is het de vraag of iedereen van de logische noodzakelijkheid van 
zo'n norm is te overtuigen. Dat zal niet zo maar vanzelf gaan. Hiertoe 
moeten de jeugd zowel als de ouderen worden opgevoed. En deswege 
is Planning noodzakelijk. 

Doch niet alleen voor het economische leven moet de overheid een 
Plan opstellen. Want dan blijft het stukwerk. Het gaat er om, de gehele 
mens aan te grijpen en te veranderen. De economische activiteit is maar 
een klein onderdeel van onze totale menselijke activiteit. En wanneer we 
ons met onze planning slechts tot het economische beperken blijft het 
allergrootste deel van de menselijke persoon voortleven in die individua
listische sfeer, waarin hij zijn eigen mening heeft, eigen kerkje sticht, 
eigen partijblad redigeert en zijn eigen geloof absoluut stelt 4). 

Die economische planning brengt . dan alleen maar wrijvingen voort, 
blijft een dwang buiten de mens om en zal een dictatoriaal cachet gaan 

1) K. Mannheim, Diagnose van onze tijd, Leiden 1947, blz. 13. 
2) a. w. blz. 30. 
3) a. w. blz. 39. 
4) a. w. blzz. 102, 136. 
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dragen. En een dictator wordt men spoedig beu, zodat een steeds sterkere 
reactie alleszins denkbaar is, met als gevolg of een doorbreking van het 
Plan of nog grotere dictatuur. 

Daarom: heel het leven moet worden gepland, de godsdienst niet uit
gezonderd. De totale mens moet aangegrepen. Op de solide basis van 
onze sociologische therapie. Zo alleen kan de mens worden veranderd. 
Zo veranderd, dat hij vanzelfsprekend, na verstandelijk praten bepaalde 
planvoorschriften uit vrije wil gaat opvolgen zonder eeuwig in sectevorming 
en ruzies te vervallen. 

Dus hangt een goede levensmogelijkheid in de toekomst er van af of 
"wij een techniek kunnen ontwikkelen om tot meningsovereenstemming 
te komen over de fundamentele waarden en sociale hervormingsmethoden. 
Anders is dictatoriale planning het enige alternatief" 5). 

Prof. Polak stelt in hetzelfde spoor: "Het is niet alleen de vraag of, en 
zo ja hoe wij democratisch kunnen plannen, maar verder ook of wij niet 
de democratie zelve terwille van haar voortbestaan moeten "plannen". 
Politieke en economische planning zijn complementair" 6). 

Ontkerstening in de huidige tijd 
Er is reeds vaak op gewezen, dat de twintigste-eeuwse mens in barens

nood is om... zichzelf tot leven te brengen. In de moderne existentie
filosofie is de term "Verfallenheit" een zeer geladen term: de mens die 
van een ik tot een het vervallen is. "Es gibt ei ne Flucht in die Sachlichkeit". 
Maar Thielicke wijst er op: "Man kann also den ins Territorium der 
Sachlichkeit übertretenden Emigranten nicht einfach vorwerfen, sie 
besässen keine ethische Verantwortungsbereitschaft ... Denn diejenigen, 
die ihm verfallen sind, sin,ken aus der personalen Entscheidungsverant
wortung in ein'e sachliche Ausführungsverantwortung ab" 7). En wat dat 
beduidt heeft Gheorgiu laten zien in zijn Het 2Se uur. 

Welk proces speelt zich namelijk in de Westerse beschaving af? Het 
is het "Prozess des V erfalls, es ist die grosse Götter- und Geschichts
dämmerung" 8). " ... Statt sich als imago Dei zu verstehen, begreift sich 
der moderne Mensch zunehmend als imago und Repräsentation subalterner 
Diesseitsmächte . .. Während Gott ihn zum Original machte, während 
er sem' Herr und sein Gott war, melden sich die Diesseits-Götzen in 
seiner Existenz als Fremdmächte, die ihn zu einem Getriebenen, 
Determinierten machen" 9). Omdat de menselijke persoon altijd door de 
betrekking tot een grootheid buiten zichzelf wordt bepaald valt met deze 
grootheid ook de menselijke persoonlijkheid zelf weg. "V om Menschen 

5) a. w. blz. 47. 
6) F. L. Polak, Om het behoud van ons bestaan, Leiden 1951, blz. 195. 
7) H. Thielicke, Der Nihilismus, Tübingen 1950, blz. 89. 
Vertaling: Er is een vlucht in de zakelijkheid. Men kan de mensen die alles tot 

het zakelijke gaan herleiden niet simpel verwijten, dat ze geen ethische verantwoor
delijkheid wensen te dragen ... Want diegenen, die tot deze zakelijkheid zijn ver
vallen, dalen van de persoonlijke beslissingsverantwoordelijkheid af tot een zakelijke 
uitvoeringsverantwoordelijkheid. 

8) a. w. blz. 86. 
Vertaling: Het is het vervalproces, het is de grote godenschemering en dat van 

de historie. 
9) a. w. blz. 51. 
Vertaling: In plaats van te verstaan dat hij Gods beelddrager is, ziet de moderne 

mens zichzelf hoe langer hoe meer als beeld en vertegenwoordiger van ondergeschikte 
aardse machten ... Terwijl God hem tot een zelfstandig wezen had gemaakt, daar Hij 
zijn Heer en zijn God was, dringen deze aardse afgoden zich in zijn existentie in als 
vreemde machten, die hem tot een gedrevene, een gedetermineerde maken. 
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wird dann gesprochen als von einem Ding ... , ja man sp richt sogar 
von Menschen-"Material". Und der, der ein "wenig niedriger war als 
Gott", ist zum Träger einer ökonomischen Potenz oder zum Inhaber 
einer Fortpflanzungsapparatur geworden" 10). 

De schreeuw om de mens 
Vanzelfsprekend dus dat steeds meer het probleem van het menselijke 

zich opdringt. Hoe is in de massademocratie de mens te redden? Het 
personalistisch socialisme worstelt er mee. Onvermijdelijk, zegt Polak, 
is de uitbreiding van het veld dat door de staat wordt bestreken. Maar 
hieruit volgt, dat de kleine groep bureaucratische specialisten steeds be
langrijker gaat worden en de belangstelling van het volk zelf zienderogen 
kleiner. Steeds weer treft ons diezelfde invloed van de specialisten, de 
technici. Maar dat gaat juist in tegen het personalistisch element der 
socialistische partij. "E.n ik geloof, dat daar in zoverre een zeker zelf
vernietigend aspect van het socialisme in ligt, dat, hoe meer het socialisme 
zich verwezenlijkt en zijn idealen benadert, hoe meer het gevaar zou 
kunnen lopen zijn sociaal-economische fundamenten te ondermijnen" 11). 

Zo is het te verstaan dat Prof. Banning, wie het voor alles er om gaat 
de "ziel der massa" weer te vullen met dat "oerbesef der verantwoorde
lijkheid" 12) - ofschoon het socialisme en daarmee de planning aanvaar
dend - er toe komt te schrijven: "Er behoort een grens te zijn, niet 
alleen voor de staatsbemoeiing, óók voor de eisen van arbeidsproces en 
fabrieksbemoeiing" 13). 

Om de grenzen van de macht 
Maar waar vindt men die grens? Het is hierover dat dit artikel gaat. 

En iedere anti-revolutionair weet de uitkomst al: "souvereiniteit in eigen 
kring" wordt dan gezegd. Dit begrip doet het bij ons. Maar de vraag is 
of ons practisch handelen het ook bij dit begrip doet. Het is onze ervaring, 
dat een deel van het anti-revolutionaire volk dit beginsel religieus niet 
verstaat en nog minder het in de praktijk weet te hanteren. En juist 
tegen het bovengeschetste als achtergrond lijkt het ons van eminent be
lang, dat het gehele gereformeerde volk de souvereiniteit in eigen kring 
in haar diepte leert verstaan. 

Moge dit artikel meehelpen de zo vaak geconstateerde kloof tussen het 
gereformeerde volk en zijn wetenschappelijke leiders te versmallen. 

Wij willen hiertoe allereerst de grond onderzoeken waaraan het be
ginsel der souvereiniteit in eigen kring zijn levenssappen onttrekt, om ver
volgens na te gaan welke vrucht dit beginsel, in het bijzonder ten aanzien 
van de staat, ons kan opleveren. Tenslotte zal nog aan de hand van 
enkele praktijk-problemen worden stil gestaan bij de hantering ervan in 
het politieke leven. 

10) a. w. blz. 135. 
Vertaling: Over mensen wordt dan gesproken als over een ding, ja men spreekt 

zelfs van mensen-"materiaal". En hij, die "bijna aan God gelijk was gemaakt", is 
geworden tot drager van een economische macht of tot beschikker over een voortplan
tingsapparatuur. 

11) Problemen van de Welvaartsstaat, in: Socialisme en Democratie, April 1953, 
blzz. 244, 249. 

12) W. Banning, De Dag van Morgen, Amsterdam 1946, blz. 155. 
1'3) W. Banning, Het vraagstuk van de Arbeid, Amsterdam 1946, blz. 108. 
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I. Der e I ig i e u s-b ij bel s e g ron d van d e 
souvereiniteit in eigen kring 

Overschatting van het denken 
Wanneer men de vraag stelt waar Gods Woord ons de souvereiniteit 

in eigen kring leert, dan zal het antwoord moeten zijn, dat de Bijbel de 
souvereiniteit in eigen kring met zoveel woorden nergens leert. Geen 
enkele tekst is er die dit woord ook maar benadert. Nochtans menen we 
dat "religieus-bijbelse grond" te mogen laten staan. 

Karl Mannheim was de overtuiging toegedaan meningsovereenstemming 
te kunnen bereiken op basis van verstandelijke redeneringen, doch het 
v:alt ogenblikkelijk op, dat dit iets onmogelijks is. Om maar het sprekend
ste voorbeeld te nemen: hoe kan ooit het geloofsverschil tussen Rome en 
de Reformatie met logische redeneringen tot een oplossing worden ge
bracht? Hiertoe moet niet ons verstand ontwikkeld maar ons geloof 
worden verlicht, al kan het verstand ook onmisbare hulpdiensten bewijzen. 

Iets analoogs kan worden gezegd over andere functies waarmee de mens 
door God is uitgerust. Wie kan ten diepste mooi en lelijk. - dus het 
aesthetische - logisch duidelijk maken? Wie meent de zedelijke normen 
van goed en kwaad met zijn verstand te kunnen keuren, zonder dat de 
instelling van het hart zijn invloed heeft laten gelden? 

Hoewel men in de dagelijkse ervaringen deze waarheden geregeld ont
moet, zijn er toch velen die zich dit niet bewust maken. God de mens 
van oudsher niet als een "redelijk-zedelijk wezen"? Het schepsel geloofde 
in zijn verstand boven zijn geschapen-zijn uit te stijgen en waande zich 
deels gelijkvormig aan God, zijn Schepper. Daarmee was zijn godsbeeld 
een projectie vanuit zichzelf: de Bouwer die bij het scheppen Zijn Godde
lijk Verstand geraadpleegd had en derhalve alles op logisch-harmonieuze 
wijze had gemaakt. Hoe zou God ooit iets onlogisch hebben kunnen 
scheppen? 

Zo wordt bijvoorbeeld in de rooms katholieke thomistische filosofie het 
goede op zichzelf teruggevoerd: God laat ons het goede nastreven, omdat 
het nu eenmaal goed is en als zodanig reeds zijn bestaan had in Gods eigen 
Wezen. 

Bijbelse scheppingsopenbaring 
Hier echter tekent de Bijbel protest aan. God is de souvereine Schep

per, aan niets en niemand onderworpen. De Pottenbakker die het leem 
gaat kneden en er een vorm aan geeft. Waarom juist deze vorm? Wat zal 
het leem hierop kunnen antwoorden? God roept de schepping te voor
schijn uit het niets en geeft dan aan elk onderdeel zin en richting door 
er souverein Zijn wet voor te stellen. 

Daar komen de duizenden planten, dieren en levenloze dingen in rijke 
verscheidenheid. Maar God laat er geen chaotische warwinkel van komen 
doch geeft aan elk Zijn inzettingen. Hij stelt die vast voor immer en 
altoos (Ps. 148; Ps. 119 : 90). Zo komt er orde in de kosmossamenleving. 
Orde in het dierenrijk, orde in het plantenrijk; elke soort gebonden aan 
Gods specifieke wetten ervoor. 

God is niet een groot mens, die met Zijn groot Verstand gaat wikken 
en wegen: dit is logisch en dat zou onlogisch zijn. Wat is onlogisch voor 
God? Of wat is goed voor God? Vindt God tegenover Zich een maatstaf 
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waaraan Hij eigen daden heeft te meten? Hier verliest het schepsel eigen 
grenzen toch wel onbeschaamd uit het oog. 

Eerst als God die normen van goed/kwaad, van logisch/onlogisch, van 
schoon/lelijk en zo voorts heeft geschapen bestaan ze. En ze bestaan voor 
ons, het geschapene, maar niet voor God. Als Gods knechten moeten ze 
ons regeren. 

Wel kan God Zelf mede trouw aan Zijn inzettingen zijn - en God IS 
er trouw aan - maar zij hebben geen bestand tegenover God. 

Wij moeten deze zaak goed verstaan, anders geraken we tot hoog
moedige speculaties. Dan gaan we ons bijvoorbeeld vermoeien met de 
vraag of Gods verkiezing niet met Gods liefde strijdt. Of we gaan spreken 
over een God van willekeur. 

Gods wetten en normen hebben slechts geldingskracht voor het ge
schapene en zo wij al spreken over Gods goedheid, Gods liefde en Gods 
wijsheid dan bedenke men wel het menselijke in al dit ons spreken. Tussen 
Schepper en schepsel koepelt zich dat wetsvlak van Gods inzetti.ngen. Deze 
koepel omspant de mens in al zijn levensuitingen en vormt de grens tussen 
de Schepper en het geschapene. Aan deze zijde bevindt zich 's mensen 
koninkrijk waar hij werken en bouwen moet. Aan gene zijde bevindt 
zich het ontoegankelijke Licht waar God troont, Hij Jahweh, de Enige ... 

God.s wet als grens 
Dit grenskarakter voert ons nu tot het diep i.nsnijdende beginsel van 

de souvereiniteit in eigen kring. Zoals het totaal van àlle verkeersvoor
schriften het moderne verkeer in veilige banen houdt, zo houdt ook het 
totaal van Gods wetten het verkeer in de scheppingssamenleving in goede 
banen. 

Er zijn verschillende groepen van verkeersregels. Sommige regelen de 
snelheid, anderen de rijrichting, weer andere de verlichting. Zo ook zijn 
er verschillende wetsgroepen in de Goddelijke verkeersregels. De wetten 
voor ons denken zijn andere dan die voor ons voelen. De wetten voor 
het schone zijn van andere makelij dan die voor het rechtvaardige. Geloof 
kan onderscheiden worden van liefde, want ook zonder christelijk geloof 
kan voor 's mensen oordeel een liefdevol huwelijksleven opbloeien. Er 
bestaan prachtig gevormde potten die in het gebruik onpractisch blijken 
en die dus technisch niet deugdelijk zijn. Ook vindt men soms diepgelovige 
verzen die toch het aesthetische gevoel krenken. 

Al deze verschillende levensfuncties worden beheerst door verschillende 
wetssferen. En daar dat wetsvlak ons als grens geopenbaard is, stuitten 
wij van beneden met onze functies tegen dat vlak aan, we komen daar 
niet doorheen. Onze aesthetische functie botst als het ware tegen de 
aesthetische wetten op, onze gevoelsfunctie tegen de psychische wetten, 
onze rechtsfunctie tegen de juridische normen, en zo voort. Het gevoel 
kan niet tot de rechtsfunctie zeggen: ik heb u niet nodig, en de schoon
heidsfunctie kan niet tot de geloofsfunctie zeggen: ik heb u niet nodig. 
De één zowel als de ander heeft een eigen bijdrage te leveren tot het 
kleurrijke schouwspel van Gods schepping. Hier staan we in geloof bij 
het scheppingsbeginsel van de souvereiniteit in eigen kring. Onderscheiden 
levensfuncties door God naar eigen aard tot aanzijn gebracht. 

Dit geloof ergert ons vaak. Immers, het vraagt ons ons hoofd te buigen: 
de hemelen verkondigen Uw eer. Sinds Adams val zegt de mens liever: 
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mij.n verstand zal verkondigen mijn eer. En twintig eeuwen lang heeft 
de filosofie verwoede pogingen gedaan door de afzetting rond de berg 
waarop God gezeten is heen te breken. Ons denken, de rede, moet door 
dat wetsvlak heen boren om achter die souvereine functies een logische 
afhankelijkheid te construeren. We aanvaarden niet het "God schiep in 
den beginne", maar we verheffen onze denkfunctie tot de kern van ons 
bestaan, tot ons ik van waaruit ons gevoels-, ons rechts-, ons schoon
heids-, zelfs ons geloofsleven opwelt. Dan immers zijn we zelf in ons 
denken schepper van deze grootheden en kunnen we getuigen: het grote 
Babel dat ik logisch heb gebouwd. 

Bijbelse mensopenbaring 
Maar ook hier weer protesteert de Heilige Schrift. Jezus zegt: " ... van 

binnenuit, uit het hart der mensen komen de kwade overleggingen, hoererij, 
diefstal, ... onverstand" (Marcus 7 : 21). Het hart is ons diepste concen
tratiepunt van waaruit alle actie ontspruit. Vanuit ons hart zijn de uit
gangen des levens. Kuyper, in zijn beeldende taal, zei het aldus: "Zal 
toch zulk een actie op heel ons leven zijn stempel drukken dan moet ze 
uitgaan van dat punt in ons bewustzijn, waar ons leven nog ongedeeld 
bleef en nog in zijn eenheid ligt samengevat, .niet in de gespreide stengels, 
maar in den wortel waarop alle stengels uitschoten. .. Het hart, wel te 
verstaan, niet als gevoelsorgaan, maar als de plek in u waar God werkt 
en van waaruit Hij werkt op uw hoofd en op uw hersenen ook" :14). 

De "rede" is een uitvinding van het ongeloof en het verstand is één 
onder vele levensfuncties. Een rijk instrument ontegenzeggelijk, maar 
zonder de andere functies een levenloos ding en dus zeker niet de stam 
waaruit de overige stengels opschieten. 

Eerst in het hart, in de ziel gaat een mens de verscheidenheid in 
functies te boven. En niet een functie maar een boven-functioneel centrum 
representeert de ware volle mens. Vanuit deze religieuze stam schieten 
op zowel het verstands- als ook het geloofsleven. Mannheims geloof in 
de objectiviteit van de sociologische wetenschap is dan ook niet zuiver 
logisch gevormd, maar heeft zij.n religieuze kiem diep in Mannheims 
hart 15). Het is inderdaad een geloofsoordeel, waardoor de werkelijke stand 
van zaken in het leven bij voorbaat een bepaalde interpretatie krijgt 
opgedrukt. 

De staat als een gekleurd verband 
Met gebruikmaking van het voorafgaande zijn ten aanzien van de 

levensverbanden, en in ruimere zin ten aanzien van alle bestaande dingen, 
twee belangwekkende opmerkingen te maken. 

In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat geen enkel verband 
en geen enkel ding met een bepaalde functie kan worden vereenzelvigd. 
Heeft de functie liefde veel met het gezinsverband te maken, het gezin 
is toch meer dan liefde. Binnen een gezin fungeren immers ook de rechts
functie en de economische functie. En al is het kerkverband met het 
geloof zeer nauw verbonden, dit verhindert toch niet dat binnen de kerk 
onder meer de liefde, de economie, het denken en het gevoel zich een 
plaats willen zien ingeruimd. Men zou het aldus kunnen formuleren, dat 

14) Aangehaald bij H. Dooyeweerd, Kuyper's wetenschapsleer, in: Philosophia Re
formata, 4e jg, 4e kwartaal, blz. 211. 

,15) Vergelijk ook: Mannheim, a. w. blz. 154. 
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op ieder ding of verband de functionele tegenstellingen als recht/onrecht, 
mooi/lelijk, economisch/oneconomisch, geloof/ongeloof en dergelijke zijn 
te betrekken. Een staat kan recht of onrecht bedrijven. Een staatssubsidie 
kan oneconomisch worden uitgekeerd. Een staatswet kan met het chris
telijk geloof in strijd zijn. Alle functies die in Gods schepping zijn te 
onderkennen, kunnen zich dus in een ding of verband manifesteren. 

De tweede opmerking die moet worden gemaakt is, dat juist in het 
optreden van eenzelfde functie in verschillende verbanden zich de ver
schillende karakters der verbanden aan ons openbaren. Immers zowel in 
een kerk als in een gezin stuiten we op de liefdesfunctie en de ver
schillen die tussen beide liefdesuitingen ervaren worden, moeten dus terug 
te brengen zijn op het verschil tussen de twee verbanden. Zowel een 
kerk als een staat kunnen zich in het kleed van het recht hullen, maar 
het rechtskleed van de één draagt het kruis en het rechtskleed van de 
ander de weegschaal liefst met een geblinddoekte figuur op de achtergrond. 
De rechtsfunctie van het kerkverband is van een totaal andere kleur door·· 
trokken dan die van de staat. Ieder verband bezit een eigen karakter en 
in welke functie het zich ook vertoont, altijd zal dit karakter zich doen 
àerkennen. Een bedrijf kan zeer liefdevol worden bestuurd, het zal echter 
nooit het intieme karakter van een gezinsgemeenschap kunnen gaan dragen. 
Een politieke partij kan haar program minutieus aan de Bijbel ontlenen, 
nochtans onderscheidt ze zich van een kerk. 

Een mens stelt zich ook op deze karakterverschillen in. Hij luistert 
anders naar een preek dan naar de voordracht van een stuk proza. Beide 
kunnen aesthetisch op hoog peil staan, maar de preek is van karakter niet
aesthetisch doch komt met geloofsgezag tot de hoorder. Het prozastuk is 
wel aesthetisch van karakter en al zou het Gods grootheid bezingen dan 
nog blijft deze geloofsfunctie door het aesthetische gericht. 

Zo laat zich ook het onderscheid verklaren, dat gevoeld wordt als men 
na elkaar in contact komt met een kantoorchef van een onderneming en 
een chef op het departement van Economische Zaken. De laatste is typisch 
ambtenaar. Zijn werk is niet van economische aard maar van statelijk 
karakter. Daarom gaat alles langzamer, onpersoonlijker. Doch men mag 
niet vergeten dat het werk van een ambtenaar het kleed van het statelijk 
recht moet dragen. Het gaat om de eerlijke afweging van belangen, niet 
om de sympathie van personen. Hij dient zich stipt te houden aan de 
voorschriften, die punctueel opgesteld moeten zijn, wil er van bevoor
rechting geen sprake zijn. 

Het typische onderscheid dat tussen de onderscheiden verbanden als 
gezin, kerk, staat, onderneming is op te merken heeft tot gevolg een 
intuïtief beschermen van eigen recht en vrijheid. Er is ergens een grens 
tot waar het woord van de kerk door de leden wordt geaccepteerd. Dit 
gebied is niet in allerlei omschrijvingen vast te leggen, maar het strekt 
zich uit overal waar de kerk ter verkondiging van het Evangelie komt. 
Maar zodra de kerkelijke huisbezoeker zich gaat bemoeien met bijvoor
beeld de kleur van het bruidstoilet of het soort vitrage voor de ramen, 
voelen vader en moeder bij intuïtie dat hun eigen verantwoordelijkheid door 
een vreemde wordt aangetast. 

De Franse Revolutie mocht al in haar vaandel schrijven "geen God en 
geen meester", de werkelijkheid leert: geen meester buiten het gebied 
waarover hij bevoegdheid heeft. De werknemer vindt het heel normaal, 
dat hij doet wat zijn chef hem opdraagt voorzover het zijn beroep betreft. 
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Maar hij ervaart het als onderdrukking indien de chef gaat buiten de sfeer 
van de fabriek. Bedingt de patroon het lidmaatschap van een bepaalde 
vakvereniging, hij voelt het als onrecht. Eist de chef dat de kinderen 
voor het bedrijf zullen worden geschoold, hij verdraagt het niet. 

Zo ook kan de staat heel wat voorwaarden stellen en regelingen maken, 
maar ergens breekt zijn gezag af en wordt de vraag geboren met welk 
recht deze of gene wet is gemaakt. Dit is ook het punt waar onder grote 
groepen van de bevolking de eerlijkheid en waarheid gaan verdwijnen 
en het zoeken van wegen tot ontduiking de nationale sport wordt. 

Het eigen karakter van een gezin of bedrijf doet zich dus kennen in 
de functies waarin zo'n verband optreedt. Het kerkinstituut fungeert mede 
in het bouw-technische aspect, want er is een gebouw vereist. Maar dat 
gebouw wordt door het geloof zo sterk gericht, dat vorm en inrichting 
een eigen karakter bezitten. De stijl van het gebouw moet afgestemd zijn 
op het kerk-zijn. Ditzelfde valt ook te zeggen van een economische hande
ling die de kerk te verrichten krijgt. 

Omgekeerd is een geloofshandeling van een onderneming niet los te 
maken van het economische karakter van die onderneming. De eerste 
christenen in Jeruzalem konden wel alles voor hun kerkgemeenschap over 
hebben, maar de verkoping op grote schaal van land en goed, ongetwijfeld 
een geloofsdaad, doorbrak op agressieve wijze de structuur der onder
neming en bracht de gemeente in grote moeilijkheden. De onderneming 
kan in alle functies optreden, maar zo'n functie op zichzelf gesteld, dus 
losgemaakt van de eigen aard der onderneming, betekent in wezen de ont
binding er van. 

Insgelijks vinden we in alle staatshandelingen die innerlijke gerichtheid 
terug, die ons de staat als rechtsinstituut doet onderkennen. 

Zo ziet men dat de onherleidbaarheid der scheppingsfuncties tevens 
voert tot de onherleidbaarheid der scheppingsverbanden. Ook hier treedt 
de souvereiniteit in eigen kring als religieus scheppingsbeginsel ons tege
moet. Zomin het verstand recht en geloof tot elkaar herleiden kan, zomin 
kan het dat ook de staat en de kerk. Hier stuiten we opnieuw tegen dat 
grensvlak waar we niet doorheen kunnen denken. We hebben ze als twee 
eigengeaarde grootheden te erkennen die ieder een eigen levensgebied te 
bearbeiden hebben. Of juister gezegd: beiden hebben een taak ten aanzien 
van het volle leven maar elk vanuit een ander oogmerk. De staat mag 
niet komen op het gebied van de kerk en de kerk niet op dat van de staat. 
En deze souvereiniteit in eigen kring handhaaft dan ook het grote verschil 
dat er bestaat tussen de kerkelijke macht (de tucht) en de statelijke macht. 
De tucht openbaart zich typisch als geloofsmacht en het optreden van de 
politieagent als rechtsmacht. 

Dit wezen van de staat mag de mens nooit logisch wegredeneren door 
bij voorbeeld een logische hiërarchie van hogere en lagere gemeenschappen 
uit te denken. Waarbij dan de hogere (in het rooms-katholicisme: de kerk) 
de lagere omvatten en bepalen kan. Noch de kerk kan de staat of het 
bedrijf of de universiteit, noch één van deze de kerk bepalen en bevoogden. 
Alle verstandelijk geëxperimenteer met staat of kerk is dan ook als on
bijbels af te wijzen. 

De onherleidbaarheid van de rechtsfunctie, die onaantastbaar zichzelf 
blijft handhaven tegenover alle andere functies, waarborgt aan de staat 
zijn onherleidbaarheid, zijn souvereiniteit in eigen kring. 
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Il. D e v r u c h t van des 0 u ver e i n i t e i tin e i gen k rin g 
voor de bepaling van de staatstaak 

In de Inleiding hebben we gepoogd in korte trekken een vreselijk 
dilemma te schetsen, het Mannheimse dilemma: planning voor vrijheid of 
planning voor de ganzenpas. 

In Nederland spitst dit dilemma zich vrijwel nog geheel toe op het 
economische ( stoffelijke) leven. In Rusland is dat dirigisme tot maximale 
ontwikkeling gekomen en het dilemma in de planning voor de ganzenpas 
opgelost. 

Maar een soortgelijk dilemma speelt ook in Spanje en Columbia waar 
de staat zich met de interne kerkelijke belijdenis en liturgie meent te 
moeten bezighouden. Tegenover heel deze koude realiteit van vandaag 
blijkt ons, dat God de mens wel een bijzondere schat geschonken heeft 
toen Hij aan Zijn schepping de souvereiniteit in eigen kring ten grond
slag legde. 

Staan wij eerst enkele ogenblikken stil bij de verschijning van de 
staat. 

De zonde en de instelling van de staat 
Gods veelkleurige Schepperswijsheid weerspiegelt zich in die veelheid 

van scheppingsverbanden zoals huwelijk, gezin, bedrijf, school en kerk, 
die alle van Hem hun bijzondere taak ontvingen. Allen een eigen taak 
maar gezamenlijk één doel: de schepping te doen uitbotten tot verheer
lijking van de Schepper. 

Daartoe zouden naar eigen innerlijke wet de autofabriek, het orkest, 
het laboratorium, het gezin en ook de kerk en de filmindustrie in wonder
mooie verstandhouding samenwerken, in de gevarieerdheid hunner eigen 
kleur Gods lof uit jubelend, als niet de zonde ons een fabrieksslavernij had 
gebracht en een onderwaardering der echte kunst, een vergiftkast, een 
schunnige verwaarlozing van een twee maanden oude baby en - ja zelfs 
ook dat - een weinig verheffend strijdtoneel van door kerkelijke harts
tochten opgezweepte gelovigen. 

Het lijkt of de zonde het gehele ontwikkelingsplan van de Schepper 
dreigt te verstoren, ja zelfs onmogelijk te maken. Want de fabrikant had 
leren zien dat het zijn expansie ten goede kwam wanneer hij de werk
loosheid benutte om de lonen te drukken. En de massa had in de bioscoop 
ontdekt, dat met wat vergift of een goede dolk plus wat handigheid een 
sprookjesachtig leven te leiden valt. En de vader leerde in de kroeg 
proeven dat bier het babygeschrei niet doet horen. Het schepsel Adam 
onderkende zijn naaktheid als naaktheid. Weg scheppingsontplooiing : 
Adam kruipt in de struiken en onderwijl slaat Kaïn Abel dood ... 

Was God er nog wel? Of was Hij, gestoord in Zijn wandeling in de 
hof, ijlings naar de hemel geweken? Was God in de hemel om daar de 
rook van Abels offer op te vangen? 

God was nog wel degelijk hier op aarde. God was wel degelijk in dat 
struikgewas en God hoorde wel degelijk Abels laatste snik. Maar God 
prolongeert bewust na de zondeval de paradijsgeschiedenis, zij het nu 
verder buiten het paradijs. En als de mens langs de bedistelde weg voort
gaat weet hij achter zich het vlammende lemmet van de engel. Met dit 
zwaard achter zich trekt hij een bloed zoekende wereld binnen. 

Zonder beeldspraak.: God wenst pertinent de satan niet het voorrecht 
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te gunnen de samenleving als door een brand in een kruithuis uit elkaar 
te zien spatten. Maar de wereld heeft haar maat verloren. Elk verband 
zoekt eigen uitbreiding ten koste van alle andere. Het ene bedrijf con
curreert het andere dood en de fabriek onttrekt de vader ten eigen bate 
aan diens gezin. 

Tegen deze veroveringslust van de levensverbanden stelt God nu de 
slagboom van het overheidszwaard. God zet een rem op de scheppings
wagen nu deze van de weg op de helling terecht gekomen is. En de 
eerste die in deze beschutting deelt is Kaïn. Kaïn die terecht religieus 
heeft aangevoeld dat van nu af aan op aarde ieder ieder doden zal. Kaïn, 
de moordenaar, is voor de ander immers een dreigend gevaar geworden. 
Men zal hem zoeken te doden om niet zelf door hem vermoord te 
worden. "Ieder die mij aantreft, zal mij doden." Maar God zelf voorziet 
in de bescherming van zijn leven. Een scherp gewet zwaard wordt op 
aarde gelegd om voor ieder het leven als zodanig mogelijk te maken. 
En de Bijbel gaat ons nu voorhouden: "onderwerpt u aan de overheid" 
want ze is er "u ten goede, opdat een stil en gerust leven kan worden 
geleid" . 

De staat als ruimte-maker 
Zo is er in het leven een instantie die het zwaard niet wederrechtelijk 

hanteert. Tenminste wanneer ze haar macht nu ook houdt binnen de 
grenzen van haar taak, haar door God opgelegd. Een taak die men niet 
naar eigen believen mag uitbreiden. En deze taak is dus: recht doen, het 
eerlijk afwegen van al die tegenstrijdige belangen om dusdoende ruimte 
te scheppen. Want God wil ruimte. In eerster instantie ruimte voor de 
kerk, voor de doorwerking van Zijn komend Koninkrijk. En hiermee ver
bonden, ruimte voor de verdere ontplooiing van Zijn scheppingswerk. 

Wanneer men nu stelt dat de staat een rechtsinstituut is dan wil dit 
beslist niet zeggen dat alleen in rechtspreken zijn arbeid moet worden 
gezocht. Maar wel wil het zeggen - en dit is fundamenteel - dat alles 
wat de overheid meent te moeten doen (en dit kan inderdaad alles zijn) 
gericht moet zijn op dat afwegen van tegenstrijdige belangen en ver
schaffing van ruimte. Zij moet zich er dus voor hoeden, zelf een belang 
te worden. Dat is zij als zij in Mannheimse zin de opvoeding gaat dicteren. 
Of ook als zij zich top-ondernemer gaat maken. Dan maakt zij zich tot 
een belang, één onder velen. En dan kan zij niet meer boven al die kris-kras 
belangen staan en haar rechtsfunctie vervullen. Dan heeft zij de staat van 
diens staat-zijn beroofd. 

Inderdaad heeft de staat allerhande functies, maar dat mag toch nooit 
in deze zin worden geëxegetiseerd dat hiern1ee de deur is geopend voor 
allerlei bijoogmerken. De staat als super-Pa is geen staat. De schoolkeuze 
door vadertje staat beïnvloed, de binding van de taalkundigen in Rusland 
aan Stalins dictaat, het van overheidswege in zekere richting dringen van 
de kunst die aan de bevolking zal worden vertoond, het zijn alle ver
grijpen aan Gods scheppingsorde. Misschien zou het leven er tijdelijk 
wat beter op worden, maar we hebben de staatsstructuur als gegeven en 
vergrijp aan Gods structuur is altijd de inval spoort van satan, want men 
buigt dan de remstang op de scheppingswagen om en de helling ver
loochent haar karakter nooit. 

God heeft de staat niet als omvattend structuurgeheel gemaakt, als de 
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insluitende zij bomen van de laddersporten. Maar de staat is een sport 
onder vele met ook een eigen, begrensde taak. Wanneer één orgaan alle 
sappen tot zich trekt zijn de anderen - en daarmee tenslotte het gehele 
lichaam - ten dode gedoemd. 

Karl Mannheim illustreert zelf deze ontsporing. Hij schrijft immers: 
"Een planmatige maatschappij heeft een eenheidsvormend doel nodig. Dit 
kan slechts worden bereikt hetzij door de uitroeiing of internering van 
degenen, die het er niet mee eens zijn ... " ~6), zijn eigen doodvonnis, want 
morgen kan de macht in handen komen van deze tegenstanders die dan 
de gaskamer zonder oponthoud in bedrijf kunnen houden om Mannheim 
c.s. te liquideren. 

Ongetwijfeld, men zal de staat voor allerlei doeleinden buiten zijn rechts
taak om kunnen aanwenden. Misschien zeer sympathieke doeleinden, maar 
men gebruikt de staatsmacht dan even foutief als de vrouw die haar 
lichaam gebruikt om geld te verdienen. In het laatste geval wordt het 
geslachtsleven losgemaakt van de huwelijksstructuur. Zo ook mag de macht 
van de staat nimmer losgekoppeld worden van zijn staatsstructuur: het 
algemene rechtsherstel. 

De staat heeft vele taken maar alle zijn statelijk gekleurd 
N u kan de vraag worden opgeworpen of de kwalificatie van de staat 

als rechtsstaat niet te beperkt is. De staat handhaaft toch niet alleen het 
recht maar treft ook economische en ethische voorzieningen. 

I.nderdaad zijn vele staatszaken van niet-juridisch karakter, maar de 
principiële vraag is ook niet: wat doet een staat, doch: waarom doet de 
staat dat. 

Er behoeft niets op tegen te zijn dat de overheid een bedrijf exploiteert. 
Maar ieder voelt, dat het niet aangaat dat een minister de belastingschroef 
wat aandraait om zijn handelscapaciteiten in een overheidsbedrijf te kun
nen demonstreren. 

Niemand zal toch willen ontkennen dat er een opmerkelijk verschil be
staat tussen het staatsverband en alle andere verbanden. Een gezin, een 
onderneming, een kerk hebben zichzelf tot taak. De vader streeft naar 
de meest volmaakte vorming van zijn kinderen. Het bedrijf is ingesteld 
op en werkt voor de bedrijfsgenoten die daar werkzaam zijn. Dit is alles 
heel normaal en natuurlijk. Ieder ziet zich het eigen gebied als taak toe
gewezen. 

Maar bij de staat constateren we juist het tegengestelde. Zodra is de 
staat niet met belastinggelden aan het concurreren geslagen in de textiel
branche, of de particuliere sector voelt zich onrecht aangedaan. En terecht. 
Want de staat is er niet om zichzelf maar terwille van de andere ver
banden die maar al te vaak eigen grenzen uit het oog verliezen en daar
mee andere kringen benadelen. 

Is dit toegestemd dan is tevens de staat tot rechtsinstituut gestempeld. 
Want met geen enkele andere kwalificatie kan dit eigenaardige karakter 
van de staat worden aangeduid. Het is op de roep om recht bij aantasting 
van eigen vrijheid dat de overheid in allerlei functies gaat optreden. Of 
ook bij de vraag naar levensruimte indien de verbanden zelf hiertoe niet 
kunnen komen. 

Om deze bescherming of ruimte te kunnen verlenen zal de staat i.nnerlijk 

~6) a. w. blz. 137. 
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hiertoe bekwaam moeten worden gemaakt. Dit betreft niet alleen het 
verhinderen van staatsondermijnende activiteiten, maar ook de zorg in 
de historische ontwikkeling niet achter te geraken. 

Ter systematisering kunnen we de statelijke rechtstaak in de volgende 
drie punten doen uiteenvallen: 

a. beschermende taak: ontzetting uit ouderlijke macht, sociale wet
geving, straatverlichting, dienstplicht, grenscrontrole, geldregulatie. 

b. regelende taak: wettelijke regelingen voor verkeer en economisch 
leven. 

c. bouwende taak: inpoldering, wegenaanleg, industrialisatie- en emi
gratiepolitiek, schooldwang. 

Uiteraard zullen sommige overheidsactiviteiten onder meer dan één 
hoofd zijn onder te brengen. Hoe men de indeling ook wenst te maken, 
altijd blijft dat statelijk rechtscriterium het innerlijk richtpunt voor heel 
de staatsactiviteit. Op dit rechtsprincipe berust ten diepste zijn zwaard
rnacht. Hierin vindt de zwaardrnacht haar heiliging. 

Een plastische illustratie 
Ter oriëntering willen wij met een beeld trachten de verschillen duidelijk 

te maken tussen de staatsbeschouwingen van de oud-liberale, de socialis
tische en de anti-revolutionaire opvatting. Een beeld heeft altijd iets een
zijdigs en is bovendien nooit compleet. Het grote voordeel is echter dat 
het gevoel mede wordt ingeschakeld. 

Men stelle zich een dichtbevolkte landstreek voor met vele steden en 
dorpen en een intensief onderling verkeer. Die steden en dorpen ver
tegenwoordigen de levensverbanden zoals gezinnen, scholen, bedrijven en 
I(erken. De wegen symboliseren de onderlinge relaties en beïnvloedingen. 

Allereerst dan het klassiek-liberale beeld. (Voor het neo-liberalisme gaat 
de illustratie niet op.) 

Primair treft ons het zeer drukke verkeer. Men ziet de auto van Trouw 
rijden. Een bruidegom stapt in een koets. Verderop ontwaart men een 
wagen van de A.K.U. En het krioelt alles door elkaar. Hier botst een 
wagen tegen een boom, daar rijden er twee tegen elkaar. Ergens anders 
schiet een gevaarte het water in. En de staatstaak is beperkt tot het in 
goede conditie houden van de wegen en het opruimen van de ruïnes. 

Dit beeld is nogal wildwest-achtig en de moderne politici en sociologen 
willen hier toch wel een grondige verbetering in zien aangebracht. Meent 
men dat de staat - in ons beeld de grootste en sterke stad - hiertoe 
zijn macht moet aanwenden dan belandt men bij de neo-socialistiscJw 
Planning. 

De wegen, althans de hoofdwegen, zijn opgebroken en door spoorrails 
vervangen. Een prachtig spoorboekje is ontworpen waarin precies de tijden 
van aankomst en vertrek zijn gepland. En de enige vrijheid die de burger, 
die nu eenmaal in al die levenskringen functies te vervullen heeft, is ge
laten, is of hij vooruit dan wel achteruit wil rijden of hij tweede of derde 
klas wenst te reizen. 

Noodzakelijkerwijs zijn aan de verschillende steden ingrijpende ver-
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plichtingen opgelegd: het verkeer in de steden wordt niet meer geregeld 
door de plaatselijke autoriteit maar door de sterkste stad, die bij voorbeeld 
op vastgestelde tijden de spoorbomen laat sluiten. Namelijk als er een 
volgens haar plan rijdende trein moet passeren. Misschien - bij functionele 
decentralisatie - mag de betreffende stad eigen baanwachters exploiteren, 
als men zich maar houdt aan wat het spoorboek voorschrijft. 

Brengt men zich te binnen dat al dat plaatselijke en interlocale verkeer 
fundamentele levensverrichtingen uitbeeldt zoals het kiezen van de huwe
lijkspartner, beroepskeuze, wat men zich al of niet zal aanschaffen, temid
den van welke levensbeschouwing men zijn kinderen zal laten opgroeien, 
dan is het onmogelijk om uit beide kwaden een keuze te doen. De christen 
zal hier met een opvatting moeten komen die haar oorsprong vindt in het 
diepste motief van de bijbelse Openbaring. 

Met de souvereiniteit in eigen kring als beginsel kan deze opvatting 
als volgt worden geschetst. 

Weer al die wegen en weggetjes. De weg van stad A naar stad B 
onder gezagssfeer van A. En die van B naar A onder souvereiniteit van B. 
Het verkeer dient zich zelf vanuit de plaatsen te ontplooien. 

Maar er is een vervolg. De wegen zijn goed uitgerust met verkeers
borden. Als twee wagens elkaar gevaarlijk gaan naderen wordt er een 
agent ingezet. Ook bij pogingen eigen weg door te voeren tot in de vreemde 
stad treedt het politiecorps in werking om het zwakke te beschermen. Zelfs 
kunnen bepaalde wegen als levensgevaarlijk worden afgezet. 

Altijd echter zij het innerlijk criterium van de publieke rechtshandhaving 
de aan te leggen toetssteen voor het al of niet ontsteken van het rode 
stoplicht. En zulk een criterium ontbreekt ten enenmale aan het socialis
tische ideaal. Hier geldt een of ander belang als criterium. Bij voorbeeld 
het belang: geen ongelukken meer. En daaraan kan dan alles worden ge
offerd. Geen enkele stad beschikt meer over een vastgelegde bevoegdheids
erkenning, waartegen de macht van de sterkste stad, met haar intellec
tuele centrum, kan doodlopen. Men is overgeleverd aan de meest ge
wiekste politicus en de slagvaardigste debater. En het is deze dreigende 
consequentie die het ons inziens tot een eerste levensbehoefte maakt, dat 
het christelijke volksdeel religieus het beginsel van de souvereiniteit in 
eigen kring verstaat. Het gaat niet om een academische strijdvraag. Het 
gaat, in perspectief gezien, om de voortzetting van alle christelijke mani
festaties op velerlei gebied. De dictator en de souvereiniteit in eigen kring 
verhouden zich als vuur en water. 

Alleen op deze wijze kan ook de persoonlijke, eventueel de verbands
verantwoordelijkheid tot haar recht blijven komen. Het is dan ook geen 
toeval dat het socialisme hier zijn zwakste steê heeft, zoals Polak wel 
heel eerlijk heeft uitgesproken. Niet de sterkste stad heeft de taak ge
kregen de steden voor ongelukken te vrijwaren maar de plaatselijke auto
riteit is het, die in volle verantwoordelijkheid tegenover Hem van Wie 
zij haar eigen kringsouvereiniteit heeft ontvangen, beslissingen heeft te 
nemen. 

Men schatte de waarde van dit beginsel niet te licht. Ons leven wordt 
steeds ingewikkelder. Steeds meer verkeer ontstaat, steeds meer verkeers
borden en rode stoplichten zullen onmisbaar zijn. Maar met zekerheid 
kan worden voorspeld, dat zonder diep inzicht in dit beginsel der souverei
niteit in eigen kring de samenleving te zijner tijd zal ontsporen. Laat men 
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niet optimistisch menen dat economische planning op zichzelf geen kwaad 
kan. Ook het economische is met ons geestelijke bestaan verweven en 
het is altijd moeilijk te zeggen hoeveel giftdruppels nodig zijn om de 
dood tengevolge te hebben. 

Religieus-intuïtieve kennis van de souvereiniteit in eigen kring is daar
om een thermometer voor de geestelijke weerbaarheid van een volk. Doch 
dit alleen is niet voldoende. Men dient ook te weten op welke wijze dit 
beginsel in het practische leven moet worden uitgewerkt. Dit wordt dus 
het laatste punt van onderzoek. 

lIL Dep r act i s c h e ha n ter i n g 
van de souvereiniteit in eigen kring 

Theorie - praktijk 
Na de theoretische beschouwingen in het voorafgaande willen wij tot 

slot ons naar het politieke vlak wenden. Er moet natuurlijk een verbinding 
bestaan tussen theorie en praktijk. 

Soms valt er iets anders waar te nemen dan een verbinding, namelijk 
een vlucht van het beginsel weg in de practijk. Tegenover theoretische 
beschouwingen omtrent het beginsel wordt dan de praktijk gesteld. Maar 
het schema theorie-praktijk is een zeer onvruchtbaar thema in de theo
retische discussie. De praktijk wordt nu eenmaal gekenmerkt door het 
"einmalige", het bijzondere, het geheel enige. De theorie daartentegen 
zoekt het algemene op, het universeel geldige, het zo mogelijk volstrekt 
gemeenschappelijke. Beide hebben een geheel andere pretentie en kunnen 
dus niet tegenover elkaar worden gesteld, zoals wel mogelijk is met een 
ander begrippenpaar, namelijk: beginsel-toepassing. 

Wij kunnen daarom niet beter doen dan aan de hand van enkele voor
beelden trachten het opereren met de souvereiniteit in eigen kring te 
demonstreren. 

Het karakter van de wetenschap maakt dat een theorie nooit en te 
nimmer alle praktijkgevallen kan omschrijven. Sterker nog, ze kan geen 
enkel praktijkgeval voor honderd procent bepalen. Een theorie brengt 
altijd vereenvoudigingen aan en zoekt bij voorkeur ideale omstandigheden 
uit zoals het leven die niet geeft. 

Men verstaat de zin van de wetenschap dan ook niet als men meent een 
praktijkgeval in een boek te kunnen opslaan. Er zal geen boek ver
schijnen waarin de grenzen van de staatsmacht, uitgedokterd voor de 
duizend en een mogelijke gevallen van staatsingrijpen zijn opgetekend. 
Wat de theorie ons wel kan verschaffen is het gevoel voor de richting 
waarin men het zoeken moet. Het beginsel van de souvereiniteit in eigen 
kring is dan ook te vergelijken met een richtingaanwijzer. 

Dit gaat zelfs zo ver, dat men theoretisch kan stellen dat van eenzelfde 
wet niet zonder meer te zeggen valt of zij goed is dan wel slecht. Vanuit 
welk religieus standpunt is de wet geboren? Moet er geapplaudiseerd 
worden of aan de noodklok geluid? Beide uitersten zouden mogelijk kun
nen zijn. 

Eigen taak van de politicus 
Wat de filosoof ons aan wetenschappelijke resultaten voorzet moet 

zelfstandig door de politicus tot vlees en bloed worden gemaakt. Ofschoon 
onbevoegd ten aanzien van het filosofische speurwerk is de laatste alles
zins bevoegd ten aanzien van de practische vormgeving. 
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Wanneer Van Riessen als tijdstip van overheidsingrijpen stelt de 
noodsituatie, dan is dit niet meer een filosofisch doch een politisch oordeel. 
Het kan in dit geval waar zijn, maar in andere omstandigheden, bij andere 
geestelijke instelling, in ander milieu kan het wel geheel onwaar zijn. Het 
is de politicus wiens eigen souvereiniteit in eigen kring hier aan het 
woord komt. Wel kan de filosoof ter discussie stellen of de grondgedachte 
van de souvereiniteit in eigen kring bij een bepaalde beslissing nog wel 
ongerept is gelaten. Maar of de beslissing zelf al of niet wenselijk is, 
daarover kan hij als filosoof geen oordeel vellen. 

Vooraf moet nog een opmerking worden gemaakt. Er valt niet te 
discussiëren over het feit dat ook de overheid zelf onderworpen is aan 
Gods geboden. Is men er als christen van overtuigd dat de Zondag een 
dag van heiliging en rust moet zijn, dan zal men dit geloof ook als over
heidsautoriteit in de eigen overheidswerkzaamheden hebben te belijden. 
Zo'n minister zal zijn ambtenaren stellig niet op Zondag overwerk laten 
verrichten, hoe graag een ambtenaar het ook mocht willen. 

De problemen die in het navolgende aan de orde worden gesteld, be
treffen echter het overheidsoptreden wanneer zich wrijvingen tussen diverse 
verbanden gaan voordoen. 

Voorbeeld 1 
V raag: Heeft de overheid ten aanzien van de Zondagsbesteding enige 

verplichtende macht tegenover haar onderdanen? 
Antwoord: Neen. Een verband als het gezin heeft in eigen hand of 

er des Zondags gekerkt dan wel gevist zal worden. Dit volgt rechtstreeks 
uit de souvereiniteit in eigen kring van het verband. 

Het gevaar is echter groot dat in een land als het onze, met velerlei 
(on)geloof, hevige botsingen gaan optreden. Dat iemand op Zondagochtend 
een café bezoekt is tot daar aan toe. Maar wanneeer men uit de gewijde 
stilte van de kerk komend, opbotst tegen een golf van dranklucht en lawaai, 
dan is hier duidelijk een aantasting van de innerlijke gesteldheid van de 
kerkganger en krijgt de overheid hier een taak. 

Niet zo dat zij de café's zonder meer moet sluiten. De lastbrief, haar 
door God verleend omvat deze competentie niet. Zij zal hier naar weers
zijden ruimte moeten geven. 

Echter dient een overheid ook aandacht te schenken aan de aantasting 
van het geweten. Dit is het punt waarop het liberale vrijheidsbegrip wel 
het meest tekort geschoten is. Staat men verankerd in het geloof aan de 
rede dan moet het ook wel schier onmogelijk zijn het geweten op de juiste 
wijze bij zijn beoordeling te betrekken. Niet voor niets hebben de christe
lijke politici op dit punt de strijd gevoerd. 

Hoe de verordening precies zal uitvallen is van velerlei factoren af
hankelijk. Alleen op een ding moet nog worden gewezen: het kan nooit 
een kwestie van aantallen zijn. Al is er maar één persoon die 's Zondags 
zijn biertje wil drinken dan moet tegenover deze ene persoon, die als beeld
drager Gods eigen verantwoordelijkheid te dragen heeft gekregen, recht 
worden gedaan. 

Dit naar weerszijden ruimte verschaffen is de moeizame arbeid van de 
politicus. Een arbeid die verzwaard wordt door de historische binding aan 
een staatsopvatting, waarin het christelijke van een staat werd geacht te 
zijn gelegen in het ordenen van het openbare leven in kerkelijke geest. De 
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staat moest dan de "uiterlijke godsdienst" onderhouden en de "gezonde 
leer der Godzaligheid" voorstaan .'l7). 

Hier openbaart zich duidelijk een doorbreking van de souvereiniteit in 
eigen kring van staat en kerk. Een bepaalde kerk bezit (geloofs ) macht over 
haar leden om ook in hun openbare leven een christelijke levenswandel te 
eisen. Maar de staat geenszins. Die staatsopvatting stamt uit het antieke 
heidendom waar de staat een heel het leven beheersende grootheid was en 
waar de christenheid later de kerk nog boven heeft geplaatst. Alsof daar
mee die staatsbeschouwing innerlijk gechristianiseerd zou zijn. De staat 
werd daarmee voorportaal van de kerk; zijn taak kon geen andere zijn ~_ 
dan het openbare leven als het ware glooiend te maken. Glooiend naar 
de kerk toe. Hier droeg de staat niet een sociaal-dirigistisch, maar een 
kerkelijk-dirigistisch karakter. 

Men heeft niet gezien dat men, ondanks deze kerkelijke correctie van 
de antieke staats opvatting, mede het heidense absolutisme accepteerde. Zo'n 
glooiende staat is een dodelijk gevaar. Vorm slechts die kerk inwendig 
in een afgodstempel om en het gehele leven wordt op deze afgod gericht. 
Is de vlotte ingang van het nazidom bij de Duitse christenheid hierdoor 
niet mede vergemakkelijkt geworden? 

Het openbare leven behoort als zodanig niet tot de staatscom
petentie. Het betekent immers het met elkaar in relatie komen van twee 
of meer levensverbanden. Gezin en school, gezin en bedrijf, bedrijf en 
bedrijf. En ter ruimteverschaffing kan de staat hier zeggenschap ver
krijgen. Doch het is niet tot zijn taak gesteld, voor zijn onderdanen, als 
de vader binnen het gezinsverband voor zijn kinderen, bij voorbaat be
paalde levenswijzen te verordenen. 

De staat die het onderwijs, de kleding, de Zondagsviering of de krant 
in bepaalde, zij het ook in christelijke richting, meent te moeten bevoog
den, is een staat die zich aan Gods ordinantie onttrekt. 

Voorbeeld 2 
V raag: Kan de staat een absoluut processieverbod uitvaardigen? 
Antwoord: De processie is een kerkelijk gekwalificeerde handeling en 

valt deswege geheel buiten de overheidscompetentie. 
Het lopen op de openbare weg is als zodanig geen argument. De 

kerk houdt niet op bij haar ruimtelijke vorm, in casu bij het kerkplein. 
Het verspreiden van ongodsdienstige lectuur gebeurt ook via de openbare 
weg voor ieder zichtbaar. 

Het is een kerkelijke handeling; dit is het uitgangspunt en richtpunt. 
Zo goed als de straatprediking een geloofszaak is. Van een algemeen 
processieverbod kan dan ook nimmer sprake zijn. Wie zal dat beslissen? 
Toch zeker de rooms-katholiek vanuit zijn geloofsovertuiging. 

Het is niet een kwestie van toelaten. Een bijbels christen kan zo'n 
"vervloekte afgoderij" nooit met zijn verantwoordelijkheid dekken. Zo 
ligt de zaak ook niet. Het is op grond van preventieve overwegingen dat 
men om vergunning moet vragen. In wezen is het juist andersom. De 
overheid komt er achteraf bij omdat er botsingen zijn opgetreden. Dat 
die botsingen zouden komen was te voorzien, want er zijn nu eenmaal 
overal protestanten of onkerkelijken. En vandaar dat er de mogelijkheid, 
en men kan ook wel zeggen de noodzakelijkheid bestond, reeds van te 

'17) Calvijn, Institutie, IV, 20, 2. 
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voren wettelijke bepalingen op te stellen ter herstelling, of juister ter 
handhaving van de onderlinge leeforde. 

Dat het roomse geloof nu eenmaal veel meer op het gevoel der massa 
is afgestemd dan het reformatorische mag men de processie niet ver
wijten. Maar een rijk begaafd evangelist kan ook zeer wel een psychisch 
overwicht op zijn hoorders hebben, zonder dat dan onzerzijds de eis zou 
worden gesteld hieraan van overheidswege paal en perk te stellen. 

Men is ook niet klaar met de opmerking dat, op grond van het ker
kelijk ritueel de processie een absoluut karakter heeft. Want men zal 
evenzeer het feit in zijn beoordeling moeten betrekken dat de rooms
katholieke levensbeschouwing haar centrum heeft in de sacramentele kerk. 
Dit heeft niets te maken met aantasting van de democratie, zoals de 
Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid naar 
aanleiding van de Kamerdebatten over het mandement in haar brochure 
Tekort Geschoten tracht te suggereren, maar het vloeit eenvoudig voort 
uit het diepste geloof van de rooms-katholiek. Daarom moet er de geeste
lijkheid alles aan gelegen zijn, de haar vertrouwde kudde met het ker
kelijke ritueel juist in het profane leven aan te spreken. Want dit leven 
zelf blijft voor de genade onbereikbaar. Hier openbaart zich het grote 
verschil met de Reformatie. En daarom kent de reformatorische kerk 
zoiets als de processie niet. Maar ook is daarom een absoluut processie
verbod een aantasting van het rooms-katholieke geweten. 

De anti-revolutionaire politici hebben ten aanzien van de processie een 
veel moeizamer taak dan voortvloeit uit de conclusie van het Processie
rapport, uitgebracht op verzoek van het Centraal Comité van Anti
Revolutionaire Kiesverenigingen. Want het is de taak van de politicus, 
de inperking van het processierecht naar Rome's zijde ongeveer van 
dezelfde orde van grootte te doen zijn als de toelating ervan naar protes
tantse zijde. Dit is overheidsplicht naar goddelijke ordinantie. Aan de 
kerken dan de taak om het afgodische element in de processie aan de 
kaak te stellen. 

Practisch wordend valt te denken aan het kiezen van een geschikt 
tijdstip, een gunstige route, misschien een rietmattenafzetting. Afhankelijk 
uiteraard van bevolkingstemperament, verhouding in gezindte en derge
lijke, al willen we er op wijzen dat een processie in een Veluws dorp 
op de protestant veel minder uitwerking zal hebben dan in een over
wegend rooms-katholiek dorp. 

Voorbeeld 3 
V raag: Is het overheidsplicht, staatspensioen uit te keren? 
Antwoord: De zorg voor de ouden van dagen is geen overheidstaak. 

Veel meer is te verdedigen, dat hier het bedrijf een taak heeft. De levens
standaard voor werkgever en werknemer wordt toch in eerster instantie 
bepaald door hun gezamenlijke arbeid in het bedrijf en daar rijst dan 
ook de vraag omtrent de zorg voor later. 

Een verplichte verzekering kan ons daarom weinig bekoren. Een vrij
willige ouderdoms- (en ziekte-)voorziening, in overleg met bedrijf (en 
bedrijfstak) beantwoordt veel meer aan de reële structuren der samen
leving. Liever stimulering door de overheid van de menselijke (bedrijfs-) 
verantwoordelijkheid door aan de vrijwillige verzekering een statelijke 

. toelage te verbinden, dan een opgelegde premie-belasting. En mocht door 
nalatigheid de overheid toch geldelijk moeten bijspringen, dan zal die uit-
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kering lager dienen te zijn dan het pensioen van diegenen die hun ver
antwoordelijkheid hebben gedemonstreerd. Want verantwoordelijkheid 
dragen zonder risico is geen verantwoordelijkheid. En verantwoordelijk
heid, volgens Banning, betreft toch het diepste van het mens-zijn, de 
persoon. 

Een laatste opmerking 
V raag: Is er nu anderzij ds niet vaak de neIgmg tezeer bij het oude 

te berusten inplaats van de staat (waarvoor hij ons toch gegeven is) ter 
hulp te roepen? 

Antwoord: Inderdaad krijgt men soms die indruk. Hoe heeft men 
Talma niet tegengezeten en voor staatssocialist uitgemaakt. Hoe droef 
klinken soms zijn woorden als hij zich tegen rechts verdedigt 18). 

De staat is, als door God geschapen, een volwaardig instituut. Een 
juist inzicht in de religieuze basis van de souvereiniteit in eigen kring zal 
de ongemotiveerde angst voor staatsingrijpen kunnen doen wijken. 

In dit verband kan de vraag worden gesteld of het ideaal van Prof. 
Veraart wel zo ideaal is. Gaan we er mee vooruit als het ministerie van 
Sociale Zaken (als het "on-organisch" ingrijpen van de staat) tot een 
onaanzienlijk bureau wordt teruggebracht, wanneer de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie zijn taak grotendeels gaat overnemen? Zit hierin niet 
het gezichtsbedrog, dat men meent dat het bedrijf "organisch" zichzelf 
reguleert terwijl in waarheid toch de staatsbemoeiing op misschien nog 
grotere voet doorgaat? En ontstaat zo niet een ongedifferentieerde toe
stand waarbij met de machtsverhoudingen ook de overheidsgrenzen ver~ 
wazigen kunnen? 

Als er een taak voor de staat is dan dient de staat deze taak ook te 
vervullen, desgewenst functioneel gedecentraliseerd, opdat de bedrijfs
organisatie inderdaad bedrijfsorganisatie zij. 

Tot besluit 
Bij een onderwerp als het onderhavige kan men niet aan de noodzaak 

ontkomen, of abstract en scherp te zijn Of meer practisch en vloeiend. 
De levenspraktijk is gecompliceerd en past niet in de geschematiseerde 
theorie over een, zij het ook religieus beginsel. Dit ligt in de aard der 
wetenschap en behoeft ons niet te verdrieten. 

Men moet allereerst religieus de souvereiniteit in eigen kring gaan 
verstaan en het eerste punt van onderzoek is daarom het belangrijkste. 
Van hieruit ziet men de richting waarin een probleem in de praktijk moet 
worden opgelost. De oplossing zelf is niet eenduidig bepaald. Allereerst 
spreekt de persoon van de politicus een beslissend woord mee, want be~ 
paalde ervaringen, een optimistische instelling, zijn opvoeding, geven hem 
voorkeur voor een bepaalde mogelijkheid. Dit zijn als het ware de rand
voorwaarden van het probleem. 

Maar allesbeheersend is toch de diep religieuze visie die men zich op 
de verhouding van persoon en gemeenschap en van de gemeenschappen 
onderling verworven heeft. 

Het zich eigen maken van de souvereiniteit in eigen kring doet de 
politicus uitstijgen boven een steeds verder aanpassen van het absolute 
beginsel aan de relatieve werkelijkheid, meestal goed gepraat met het 

18) P. A. Diepenhorst, De Anti-Revolutionaire Partij in de Staten-Generaal, in: 
Schrift en Historie, Kampen 1928, blz. 361. 
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argument van de hardigheid des harten. En het geeft hem als het nodig 
is ook de christelijke vrijheid, zich een ogenblik los te durven maken van 
de traditie om opnieuw, vanuit dit beginsel als diepste begin, een pro
blematiek door te denken. 

In plaats van het zovaak onjuist gehanteerde hardigheidsargument moet 
men allereerst in de gereformeerde kring de eigen taak van de levens
verbanden voor ogen hebben om verantwoord achter een regeringstafel te 
kunnen plaatsnemen. 

De zegen die bij doorwerking van de souvereiniteit in eigen kring voor 
het christelijk geloof te wachten is zal temeer opvallen naarmate de seCU
larisatie voortschrijdt. Want alleen dit beginsel kan ruimte bieden 
voor het werk van Christus' Kerk, juist ook gelet op de toekomst. Noch 
Rome (Spanje) noch het socialisme (Mannheim) bezitten in hun maat
schappijbeschouwing een innerlijk grenscriterium. Het verstand constru
eert hier een hoogste, een omvattend verband (kerk, respectievelijk staat), 
waaraan vast gebonden een hoogste gezag. Een omvattend verband heeft 
- dat is niet te ontgaan - verantwoordelijkheid voor de lagere verbanden. 
De kerk voor het hemelse heil van alle bewoners; de staat voor het aardse 
heil. En dan is daar die glooiing die ieder mens in een zekere richting 
stuwt. Een richting zoals de verantwoordelijkheid die aan de overheid 
opdringt. 

Maar die overheid bestaat uit mensen. Mensen, niet ten diepste be
giftigd met een logisch verstand, maar mensen ten diepste bepaald door 
de keuze van hun hart, van waaruit ook het denken religieuze stuwing 
ontvangt. 

Openbaring 13 kent geen souvereiniteit in eigen kring meer. Daar is, 
dunkt ons, de planning volkomen. Men leeft hier onder de zorg en dus 
bij de gratie van het Beest. Vandaar de bittere noodzaak, het gerefor
meerde volk beter van deze zaken te doordringen. 

De politieke strijd is vandaag minder fel maar mogelijk veel beslissen
der. Temeer nu Europese eenwording zich binnen onze horizon vertoont. 

Moge ons volk de van God ontvangen inzichten uitkopen. Tot zegen 
van Nederland en de wereld. 

Naschrift. Het heeft niet in de bedoeling gelegen, nieuwe inzichten 
naar voren te brengen. De bedoeling was slechts, wat zelf verworven was 
in bredere kring bekendheid te geven. Naast die van Prof. Dooyeweerd 
zullen ook gedachten van Prof. Van Riessen in deze verhandeling zijn 
terug te vinden zonder dat hiervan expliciet rekenschap gegeven werd. 
Moge deze verhandeling voor de laatstgenoemde het bewijs zijn dat zijn 
Delftse arbeid niet tevergeefs is. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

Prof. Mr L. W. G. SCHOLTEN 

De internationale verhoudingen der laatste maanden kenmerken zich 
door een algemeen streven naar toenadering. Op zich zelf kunnen wij 
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daar niet anders dan dankbaar vo.o.r zijn. De steeds sterkere afscheiding, 
militair en cultureel, Zo.U to.ch o.p den duur zeker hebben geleid to.t een 
derde wereldo.o.rlo.g. 

Reeds had men co.ntact o.p het terrein van de spo.rt. Enkele wetenschap
pelijke co.ntacten waren er gelegd tussen de vo.lken aan weerszijden van 
het ijzeren go.rdijn. Het lag vo.o.r de hand, dat men thans de mo.gelijkheden 
van gesprek ging zoeken bij de jeugdbeweging en bij de kerk. Op ver
schillende wijzen heeft men nu co.ntact o.p kerkelijk niveau verkregen. 
Een delegatie van de in Nederland in o.ecumenisch verband samenwer
kende kerken bezo.cht Mo.sko.u. Er werd gespro.ken o.ver een bezoek van 
Russische geestelijken aan de kerk van Engeland. Het is niet meer zo., dat 
de kerken in het westen als een religieuze N o.o.rd-Atlantische Verdrags
organisatie staan tegeno.ver de kerken achter het ijzeren gordijn. 

De Ro.oms-katho.lieke kerk heeft oo.k sterke po.gingen to.t toenadering 
gedaan to.t het o.osten. Bovendien heeft zij do.o.r de bijeenko.mst van de 
Pax Christi-o.rganisatie no.g eens duidelijk willen manifesteren, dat alleen 
in Christus de verhouding tussen de vo.lkeren kan worden gezond gemaakt. 

Ook heeft de Internatio.nale Christelijke Vredesbeweging doo.r het hou
den van een co.ngres in Duitsland en do.o.r verschillende jo.ngerenwerkkam
pen er naar gestreefd, do.o.r het leggen van perso.o.nlijke co.ntacten de tegen
stellingen tussen de volkeren te verzachten. 

In hetzelfde vlak van toenadering ligt ook de to.urnée, die de beweging 
vo.o.r mo.rele herbewapening heeft geo.rganiseerd. Men zal zich herinneren, 
dat tussen de twee wereldo.o.rlo.gen de Oxfo.rdbeweging in verschillende 
landen grote o.pgang heeft gemaakt. Onder leiding van Frank Buchman 
wist zij talrijke figuren samen te brengen. Uitgaande van de enkeling wilde 
men de maatschappelijke verho.udingen verbeteren. 

Als uitvlo.eisel van de Oxfo.rdbeweging o.ntsto.nd aan de voo.ravond van 
de tweede wereldoo.rlog de beweging voo.r mo.rele herbewapening. En deze 
heeft haar invloed bewaard. Zij poogde do.or een wereldmissie to.enadering 
tussen de vo.lkeren te bewerken. 

Er werd een groep gevo.rmd van een kleine tweeho.nderd personen. Men 
zag er o.nder de Deense minister Kraft, de Westduitse minister vo.or vluch
telingenzaken Oberländer; de Franse minister Catro.ux. Verder talrijke 
figuren uit Azië en Afrika, en uit Euro.pa leiders van gro.te industrieën en 
vakbo.nden, verzetsmensen, geleerden, kunstenaars. Zij bego.nnen hun tour
née in Japan. Behalve het perso.o.nlijk contact, dat op recepties werd ge
legd, brachten zij o.o.k een boodschap van verbro.edering tussen de mens
heid door middel van een apart vo.o.r deze missie geschreven to.neelstuk: 
Het verdwijnende eiland. 

Daarin wo.rdt een tegenstelling getro.kken tussen het vro.egere systeem 
van materialisme en uitwendige o.rganisatie en de o.nderlinge toenadering 
tussen de rassen en volkeren, indien men de z.g. vier eisen van abso.lute 
reinheid, eerlijkheid, o.nzelfzuchtigheid en liefde wil vasthouden. 

Na aflo.op van elke voo.rstelling kwamen de vertegenwo.o.rdigers der vo.l
keren uit de verschillende werelddelen in hun typische klederdrachten en 
demo.nstreerden ho.e men elkander bij beho.ud van de verscheidenheid toch 
in liefde en eendracht had gevo.nden. 

Deze missie, die duizenden to.eschouwers heeft getrokken, ging van 
Japan naar het natio.nalistisch-Chinese Fo.rmosa, naar de Philippijnen, naar 
Viet Nam, naar Siam, Birma, Ceylon, India, Pakistan, Iran, Irak, Egypte. 
Het was de bedoeling van Egypte o.ver Stambo.ul en Athene te gaan naar 
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Caux, om daar de algemene bijeenkomst van de beweging der morele her
bewapening weer mede te maken. Evenwel heeft men zich thans naar het 
zuiden gewend en een bezoek gebracht aan Kenia. 

N u kan men dogmatisch grote bezwaren hebben tegen de geestelijke 
achtergrond van deze beweging, het is echter een feit, dat door deze tournée 
in het bijzonder bij belijders van de Japanse godsdienst, Boeddhisten, Mo
hammedanen, Hindoes, een sfeer van toenadering in verschillende leidende 
kringen is ontstaan, omdat hetgeen gepredikt werd weerklank vond. En 
het is ook een feit, dat op de conferentie van Bandoeng Dr J amali, een 
staatsman uit Irak, grote bijval mocht oogsten, toen hij pleitte voor een 
nauwe samenwerking tussen Europa en Azië en Afrika op de grondslag 
van de beginselen van morele herbewapening. Hoe meer er onderling wordt 
gesproken en hoe meer contacten er worden gelegd, hoe meer de mogelijk
heid daar is, verschilpunten uit de weg te ruimen en daardoor de vrede te 
bewaren. 

Tot dit bewaren van de vrede door middel van het gesprek heeft onge
twijfeld ook bijgedragen de conferentie van Genève. Het voornaamste feit 
daarbij was niet de openbare prediking van de vredeswil van de Verenigde 
Staten, maar het feit, dat de Russen bereid waren als volwaardige part
ners het diplomatieke spel mede te spelen. 

Dit was al voorbereid door de veranderde positie van Rusland tegenover 
het Oostenrijkse probleem en zijn oplossing alsmede tegenover Tito. Verder 
behoorde hierbij het streven van Moskou, rondom de Russische satellieten 
een krans te scheppen van neutrale staten. 

V ooral in Amerika heeft men zich afgevraagd, wat van dit alles de 
reden is. Het is niet nodig deze te zoeken in binnenlandse zwakte van 
de nieuwe Russische regering. Men moet zich eerst herinneren, dat een 
vijftig jaar geleden Rusland in het spel der grote mogendheden een be
langrijke rol had. Er waren toen wel tegenstellingen, maar deze lagen op 
onderling gelijk niveau. Als grote mogendheden behoorde men toch tot 
een eenheid, dat was Europa. Door de revolutie van 1917 hebben de Rus
sen zich daar buiten geplaatst. Hun gruwelijke methoden, toegepast tegen
over politieke tegenstanders, bracht hen in strijd met de christelijke be
schaving. En hun penetratie met communistische denkbeelden maakte alle 
volken, die buiten hun machtsgebied lagen, tot hun vijanden. De strijd 
tegen het gemeenschappelijke gevaar van het Derde Rijk schiep wel weer 
enig verband, maar na de capitulatie van Duitsland stond Rusland weldra 
alleen tegenover het Westen. Voorzover er nog enig contact was, bijvoor
beeld in de organen van de Verenigde Naties, maakte de neen-politiek van 
Molotov en Stalin het onmogelijk, op voet van gelijkheid met elkaar te 
spreken. 

Het schijnt, dat de huidige Russische machthebbers thans met deze poli
tiek willen breken. Rusland staat met zijn neen-politiek buiten Europa, 
zelfs al maakt het zich militair sterk. Moskou wil thans (loen zien, dat het 
een gelijkwaardige partner is. Tijdens het Wener Congres ontstond het 
gevleugelde woord: het Congres danst. Boelganin heeft in zijn bijeen
komst van de in Moskou geaccrediteerde diplomaten en hun families, zijn 
gasten niet laten dansen, maar roeien. Men wil zich goede gastheren be
tonen. Men kent de omgangsvormen evengoed als de diplomaten uit het 
westen. Men behoort tot Europa. 

Daarom zijn al die samenkomsten, door Rusland mede gehouden of 
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voorbereid zo zinrijk, zelfs al wordt er niets bereikt. Rusland bewijst, dat 
het weer gelijkwaardig partner wil zijn. Men wil op dezelfde wijze als het 
Rusland van de Czaren dit deed, invloed uitoefenen. Dan blijven er wel 
tegenstellingen, maar deze verhinderen niet dat men weer behoort tot 
een groot geheel. 

Maar indien Rusland weer tot Europa wil behoren, dan moet het zich 
tevens in zijn politiek meer bewust gaan worden van zijn tegenstelling met 
Azië. Met India kan het op goede voet blijven. Maar is dit ook mogelijk 
met China? Het is toch ondenkbaar, dat China, nadat het zich met behulp 
van een gedeelte van de communistische ideologie heeft geregenereerd, op 
den duur de leiding van Moskou zal volgen. Waarschijnlijker is, dat de 
oude imperialistische geest van eeuwen geleden weer vaardig zal worden 
over China. Indien deze zich gaat richten naar het westen, wil Rusland 
weer tot het westen worden gerekend. Als voormuur van de westerse 
beschaving heeft Rusland in de middeleeuwen Europa gered. Zal het die 
rol weer gaan spelen tegenover het gele gevaar? Daarvoor is dan voor alles 
nodig, dat het westen Rusland weer gaat accepteren als deel van Europa. 
Hier vormt de ideologie van de Sovjetstaat, het communisme met haar 
gruwelijke consequenties voor het bestuur, een onoverkomelijk beletsel. In 
elk geval zal Rusland er van moeten afzien zijn communistische propa
ganda in andere staten te blijven voeren. 

Voor de plaats van Duitsland is deze wijziging van de Russische politiek 
eveneens van grote betekenis. Want met het dalen van het militair gevaar 
uit het oosten, daalt ook Duitslands betekenis als schutsmuur tegen het 
oosten. Evenwel heeft men daarbij te bedenken, dat Rusland ongetwijfeld 
tot deze wijziging in politiek is gekomen door de krachtige versterking 
van het westen. Zo gezien blijft de Duitse positie ongewijzigd. 

Maar indien de dreiging van de Russische agressie vermindert, daalt 
tevens de kans op spoedige vereniging van de delen van het voormalige 
Duitse rijk. En tegelijkertijd vermindert ook de kans, dat de satellietstaten 
en de bij Rusland gevoegde Baltische staten vrij worden. Coëxistentie 
betekent voor al deze landen non-existentie. De bewoners van deze streken 
zullen dus met zeer gemengde gevoelens de wijziging in de Russische 
politiek hebben waargenomen. 

De verkiezingen, die 26 Juli j.l. gehouden zijn in de jonge staat Israël 
plaatsen ons weer voor geheel andere vraagstukken. Israël is een staat, 
die gedragen wordt door een zeer oude traditie. Maar tegelijkertijd wil 
het een staat zijn, die in zijn optreden volkomen modem is. Als democratie 
moet het kunnen uitgaan van een zekere gelijkwaardigheid der bevolkings
delen. Evenwel zijn deze afkomstig uit misschien wel tachtig afzonderlijke 
streken van de wereld. Zij hebben daar tussen de inheeemse bevolking 
gewoond en haar cultuur overgenomen, en than~ moeten zij democratisch 
samenwerken in één staatsverband, ondanks het grote verschil in bescha
vingspeil. De Joden afkomstig uit Duitsland en Frankrijk behoren tot 
het hoogste cultuurniveau van het westen. Die uit Iran en Irak staan voor 
een groot gedeelte op het peil van de tijdgenoten van Abraham en Sara. 

Dit brengt al terstond moeilijkheden mede, inzover men wil overgaan tot 
het samenleven in gemeenschap, zoals men dat in sommige delen van Israël 
propageert. Verdraagt zich daarmede de moderne vakbeweging, die zulk 
een politieke invloed kan uitoefenen? 
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Evenwel wordt het gehele staatsverband gedragen door een stormachtige 
liefde voor vrijheid, door sociale beginselen die in overoude wetten zijn 
gefundeerd, door een regeervorm die uit principe de dictatuur in welke 
vorm ook afwijst, en in elk geval door een gemeenschappelijke waardering 
van de menselijke persoonlijkheid. 

Als gevolg hiervan heeft Israël enkele vrije partijen. In de volksver
tegenwoordiging telt men er een stuk of veertien. Zij zijn onderscheiden 
naar haar verhouding tot het orthodoxe Jodendom, naar haar opvattingen 
over kapitalisme en socialisme en tenslotte naar de mate van doorwerking 
van bepaalde theologische opvattingen. 

In de eerste plaats heeft men drie groepen, die in haar programma's 
enigszins kunnen worden vergeleken met de Nederlandse Partij van de 
Arbeid. Dan volgen er twee, die op godsdienstige basis het sociale vraag
stuk willen oplossen. Men ziet hier enige overeenkomst met de vroegere 
christen-democratische unie in ons land. 

Geheel rechts vindt men twee groepen, waarvan de ene zeer nauw aan
sluit bij de zionistische idealen. Nog verder naar rechts staat een groep 
van extremisten, die als ware zeloten zich de vorming van een zuiver 
Joodse staat voor ogen hebben gesteld. 

In het centrum heeft men dan enige, voornamelijk intellectuele groepen, 
die men vergelijken kan met de V.V.D. in ons land. 

Tekenend voor de democratie is ook, dat men twee zuiver Arabische 
groepen in de volksvertegenwoordiging heeft toegelaten. 

De leeftijdsgrens, zowel voor het actieve als voor het passieve kiesrecht, 
is zeer laag gesteld. 

De uitslag van de verkiezingen heeft weinig wijziging gebracht. 

* 
BOEKBESPREKING 

Bevolkingsgroei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Publicatie van de Dr Wiardi Beckman Stichting. 
N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam, 1955. 229 blz. 

Als eerste deel in een serie "Maatschappelijke Vraagstukken", publi
caties van de Dr Wiardi Beckman Stichting, uitgegeven door de N.V. de 
Arbeiderspers, is verschenen het rapport Bevolkingsgroei en Maatschappe
lijke Verantwoordelijkheid. 

Het is samengesteld door een commissie van genoemde Stichting, be
staande uit personen van protestantse, humanistische en rooms-katholieke 
levensovertuiging. 

Achtereenvolgens worden behandeld de groei en samenstelling van de 
Nederlandse bevolking en de verwachtingen inzake de bevolkingsgroei; de 
factoren en opvattingen welke de groei beïnvloeden en de vraag van de 
invloed van de overheid daarbij. 

Vervolgens de economische aspecten van het bevolkingsvraagstuk, de 
emigratieproblemen en de ruimtelijke en regionale vraagstukken. 

Na een hoofdstuk over de kwalitatieve aspecten van het bevolkings
probleem sluit het boek met een samenvatting van de hoofdlijnen voor een 
bevolkingspolitiek. 
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Het slothoofdstuk, dat de door de COImmSSle aanbevolen hoofdlijnen 
voor een bevolkingspolitiek geeft, is het belangrijkste voor de lezers van 
dit tijdschrift. Ook de voorafgaande hoofdstukken bevatten echter veel 
wetenswaardigs. Allereerst door de grote hoeveelheid gegevens, welke 
daarin op overzichtelijke wijze zijn bijeen gebracht. De behandelde stof 
is zo ruim genomen, dat het niet mogelijk is hier alle onderdelen te 
bespreken. Slechts hier en daar wordt een greep gedaan, waarna op de 
genoemde richtlijnen iets uitvoeriger wordt ingegaan. 

De samengesteldheid van het bevolkingsvraagstuk wordt in het rapport 
terdege belicht. Bij schier ieder onderdeel: statistiek, economische aspecten, 
emigratie, planologie, komen tegenstrijdige tendenties of voor- en nadelen 
ter sprake. Met te waarderen voorzichtigheid is er naar gestreefd, te 
positieve conclusies te vermijden. 

De eerste zeventig bladzijden zijn gewijd aan het statistisch materiaal, 
dus aan de feitelijke bevolkingsgroei tot heden en de op grond daarvan 
te verwachten ontwikkeling tot het jaar 1980. De daarbij gebruikte ge
gevens zijn ten dele al weder verouderd; de commissie kwam zoals het 
Voorwoord mededeelt, reeds in 1952 tot een voorlopige afsluiting van 
haar rapport; nader beraad op verzoek van het curatorium der Stichting 
bracht eerst in 1954 een definitieve afsluiting. Intussen heeft het Centraal 
Bureau voor de statistiek in 1954 een herziene berekening van de be
volkingstoeneming in Nederland gegeven op grond van recentere statis
tische gegevens, welke herziening voor 1980 een eindcijfer oplevert, dat 
rond een millioen zielen hoger ligt dan het 3 jaar te voren berekende. 
Hierin moge het - overigens overdadige - bewijs gezien worden, dat 
een prognose voor een periode van 30 jaar weinig zekerheid biedt, aan 
de waarde van het rapport doet deze omstandigheid niet af. Zelfs kan 
men zeggen, dat het bevolkingSprobleem dus nog klemmender is dan op 
grond van de cijfers van 1951 werd gemeend. 

De volgende twintig bladzijden zijn gewijd aan een analyse der factoren, 
die op de bevolkingsgroei van invloed zijn. Het rapport komt daarbij 
tot de slotsom, dat de welvaart betrekkelijk weinig invloed heeft op de 
geboorte- en sterftecijfers, terwijl ook de invloed van de overheid door 
belastingpolitiek, kinderbijslagregeling en dergelijke gering is. De men
taliteit of geestesgesteldheid is klaarblijkelijk de belangrijkste bepalende 
factor, daar hiervan afhangt of tot geboortebeperking wordt overgegaan. 

Na een uiteenzetting van de standpunten ten opzichte van geboorte
regeling van de R.K. Kerk, van de Ned. Hervormde Kerk en van de 
humanisten, luidt de conclusie: "Er is aan alle kanten een ontwikkeling 
gaande, welke tot op zekere hoogte leidt tot een convergentie van de 
levenspraktijk. Enerzijds wordt geboorteregeling in beginsel aanvaard, 
anderzijds mag worden vastgesteld, dat het negatieve karakter van het 
oorspronkelijke beginsel der -individualistisch gerichte "geboortebeperking" 
verlaten wordt." Deze conclusie is in haar algemeenheid niet in over
eenstemming te achten met de inhoud van het voorafgaande hoofdstuk, 
ook al brengt men daarbij in rekening, dat daarin zelfs uitstel van het 
huwelijk tot latere leeftijd en ongehuwd blijven in bepaalde gevallen als 
vormen van geboorteregeling beschouwd worden. Het is zeker waar, dat 
geboorteregeling en geboortebeperking in Nederland vrij algemeen en ook 
bij alle bevolkingsgroepen voorkomt, en minder weerstanden ontmoet dan 
voorheen, maar de geboortecijfers van rooms-katholieken en gereformeerden 
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wijzen uit, dat er nog een diepgaand verschil in levenspraktijk is. Al 
wordt ook bij deze groepen geboorteregeling in bepaalde omstandigheden 
en onder bepaalde voorwaarden geoorloofd geacht, achter de verschillen 
in levenspraktijk staan grote principiële verschillen. Het is immers duide
lijk door de R.K. Kerk uitgesproken, dat daar geboorteregeling alleen 
als uitzondering aanvaardbaar wordt geacht, en dat deze beslist wordt 
afgewezen op de wijze waarop, en op de motieven waarom zij als regel 
wordt toegepast. Juist op grond van de godsdienstige en daarmede samen
hangende ethische motieven is de convergentie veel minder groot dan in 
de genoemde conclusie wordt gesuggereerd. Ook kan men wel vaststellen, 
dat bij het bepleiten van geboorteregeling de individualistisch gerichte ge
boortebeperking wordt verlaten en op de juiste gezinsvorming en de be
tekenis voor de gemeenschap de nadruk wordt gelegd, maar dit betekent 
zeker niet, dat deze motieven nu ook in de praktijk als regel aanwezig 
zijn. Het rapport zelf spreekt trouwens uit, dat diepgaande sociologische 
en sociaal-psychologische onderzoekingen nodig zullen zijn om tot wer
kelijk inzicht in het ingewikkelde motievenvraagstuk der geboorten te 
komen. 

Het hoofdstuk over de economische aspecten van het bevolkingsvraag
stuk wijst terecht op het gevaar gelegen in de omstandigheid, dat juist in het 
exporterend deel onzer industrie de werkgelegenheid belangrijk zal moeten 
worden uitgebreid. In dit verband wordt in het rapport herinnerd aan de 
nauwe correlatie, welke tijdens de crisis der jaren dertig bleek te be
staan tussen de werkloosheid in Nederland en de teruggang van de indus
triële export. Inderdaad is een door een internationale economische crisis 
veroorzaakte werkloosheid in Nederland niet afdoende te bestrijden 
- Colijn heeft er destijds tegenover verwijten van socialistische zijde 
met grote nadruk op gewezen - door binnenlandse maatregelen. N iette
min acht ook het rapport terecht voortgaande industrialisatie een econo
mische noodzakelijkheid voor Nederland. Daaraan wordt als conclusie de 
uitspraak verbonden, dat het afzetprobleem alleen door internationale 
ordening van productie en afzet tot een oplossing kan worden gebracht. 

Dat de internationale samenleving op handelsgebied zoveel mogelijk 
moet worden bevorderd, zal ieder geredelijk toestemmen. Maar dat orde
ning, zoals dit begrip in een socialistisch partij geschrift opgevat moet wor
den, hier de hoogste wijsheid zou zijn, is minder evident te achten. Voor
eerst kan gewezen worden op hetgeen door de Nederlandse exportindustrie 
sedert de bevrijding zonder deze ordening reeds is bereikt, met name ook 
in de jaren sedert het rapport werd opgesteld. Daarnaast staat vast, dat 
ook volledige ordening niet zou kunnen voorkomen, dat bij een inter
nationale crisis als in de jaren dertig ook in Nederland werkloosheid zou 
optreden. 

Het slothoofdstuk over de hoofdlijnen voor een bevolkingspolitiek begint 
terecht met voorop te stellen, dat binnen het gezin naar gelang van levens
beschouwing en godsdienstige opvattingen de beslissingen worden ge
nomen, die niet alleen voor het persoonlijk en gezinsleven, maar ook voor 
de samenleving als geheel op dit terrein belangrijke gevolgen hebben. Ook 
wordt als vaststaand aangenomen, dat het in vele gevallen onmogelijk 
en onwezenlijk is tegen een bestaande ontwikkeling - bijvoorbeeld de 
verlenging van de levensduur - in te gaán. Weliswaar is het mogelijk 
op de beslissingen, die· in het gezin genomen worden, van overheidswege 
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invloed te oefenen, maar daaraan zijn grenzen van normatieve aard ge
steld en het resultaat wordt in hoofdzaak indirect verkregen. Op grond 
van de demografische verschijnselen kan, waar noodzakelijk, worden be
slist op welke wijze bepaalde tendenties dienen te worden bevorderd of 
geneutraliseerd. 

De recapitulatie in hoofdstuk X van de demografische aspecten en 
verwachtingen en de daarmede samenhangende sociale en economische 
mogelijkheden en planologische aspecten getuigt van het ernstig streven 
der commissie, de uitspraken van het rapport wetenschappelijk verant
woord te doen zijn. Het gevolg daarvan is, dat duidelijk blijkt, hoe weinig 
met zekerheid kan worden gezegd. Op de bladzijden 207-213 wemelt het 
van onzekerheden en tientallen vragen, die onbeantwoord blijven. 

Wat de bevolkingsgroei betreft, laat het rapport een duidelijke waar
schuwing horen: "Men zij evenwel voorzichtig met het trekken van con
clusies. Enerzijds immers wordt thans veelal betoogd, dat ons land "over
bevolkt" is, en dus beëindiging van de groei gewenst is, anderzijds wenst 
men een "jonge" leeftijdsopbouw te handhaven, welke echter niet of 
nauwelijks gedefinieerd is. Het één sluit evenwel het ander in de toe
komst uit." 

Ten aanzien van de vraag, of in Nederland van "overbevolking" kan 
worden gesproken, komt het rapport te midden van vele opgeworpen 
vragen niet verder dan tot de zeer betrekkelijke uitspraak, dat ongetwijfeld 
"wat het "aantal" betreft, de verwachtingen gewettigd blijken, dat de 
aanwezige en te verwachten economische en ruimtelijke mogelijkheden 
niet dan met moeite kunnen worden aangepast aan de groeiende be
volking." 

Op economisch gebied geeft het slothoofdstuk één zeer positieve uit
spraak: "Ongetwijfeld is uitbreiding van de bestaansbronnen en vooral 
industrialisatie hèt middel in de eerste plaats om ons bevolkingsaccres op 
te vangen." Daarnaast een betoog, dat hiermede gepaard zal gaan een 
ongunstige ontwikkeling van de ruilvoet en bij een groeiende bevolking 
zware offers om de steeds kapitaalsintensievere industrieën mogelijk te 
maken, hetgeen uiteindelijk tot vermindering van de welvaart zal leiden. 

De recapitulatie op planologisch gebied wijst op de strijd, welke in 
Nederland wordt gevoerd over de bestemming van de grond, met name 
ook voor de recreatie, en acht het de vraag, of een bevredigende ruimtelijke 
structuur wel mogelijk zal zijn bij een verdere verhoging van de bevol
kingsdichtheid. 

De acht uitgangspunten voor het bevolkingsbeleid, welke op grond van 
het voorafgaande in § 4 van het slothoofdstuk worden geformuleerd, 
stellen tot op zekere hoogte teleur. Hier zou men het feitenmateriaal en 
de vaststaande conclusies verwachten, waarop de aanbevelingen van de 
laatste paragraaf tot beïnvloeding van de natuurlijke bevolkingsgroei zijn 
gebaseerd. Enkele der belangrijkste uitgangspunten worden echter niet als 
vaststaande conclusies geformuleerd, maar duidelijk twijfelachtig gesteld. 

Positief zijn de uitspraken ten aanzien van de emigratie, het enige 
middel, dat van grote betekenis kan zijn voor de vermindering van het 
in 1980 te verwachten bevolkingsaantal. 

Positief luidt ook de stelling, dat in de naaste toekomst een huwelijk 
tot en met het vierde kind bijdraagt tot de instandhouding der bevolking 
welke in ieder geval als wenselijk wordt beschouwd. 

Iets minder positief klinkt de formulering, dat het gewenst is, dat een 
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belangrijke achteruitgang van het bevolkingsaantal wordt vermeden, vooral 
met het oog op de veroudering. 

Wij geraken echter in de mist bij de formulering van de laatste twee 
uitgangspunten. Enerzijds zegt het rapport: "het is evident, dat de toe
neming der bevolking in de toekomst, zowel vóór als na 1980, tot voor 
ons volk nauwelijks aanvaardbare gevolgen zal kunnen leiden." Hier 
wordt dus, ondanks het "nauwelijks" en "zal kunnen", te kennen gegeven, 
dat deze toeneming tegengegaan moet worden. Maar het laatste uitgangs
punt derogeert daar weder aan door te stellen: "Of vertraging van de 
bevolkingstoeneming gewenst is, en of zelfs een volledig stationnaire be
volking de voorkeur verdient, hangt in belangrijke mate mede af van 
de politieke, economische en demografische situatie in West-Europa. Het 
is denkbaar dat binnen een verenigd West-Europa een in zekere mate 
groeiende Nederlandse bevolking zelfs gewenst is." 

Waar zoveel vragen en onzekerheden bestaan, zou men verwachten, 
dat de hoofdlijnen voor het te voeren beleid zich zouden beperken tot 
industrialisatie en emigratie, twee programpunten, die bij alle politieke 
partijen instemming vinden. "Er moet echter rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat men langs deze wegen in een nabije toekomst 
geen voldoende oplossing zal kunnen bereiken, en in dat geval komt een 
verdere vermindering van het aantal geboorten aan de orde", schrijft het 
rapport. Als slotparagraaf volgen dan nog acht bladzijden onder de titel 
"Mogelijkheden tot beïnvloeding van de natuurlijke bevolkingsgroei." Deze 
titel dekt de inhoud in zoverre niet, dat in deze paragraaf niet slechts 
mogelijkheden worden gesteld, maar met nadruk wordt gepleit voor een 
goede algemene voorlichting van overheidswege inzake de demografische 
gegevens, voornamelijk over de verhouding tussen de bevolkingsgroei en 
de maatschappelijke mogelijkheden en verwachtingen. "Een dergelijke 
voorlichting kan enerzijds de duidelijk waarneembare verandering in men
taliteit (zie hierboven, R.) versnellen, anderzijds bijdragen tot een goede 
basis voor een voortdurende publieke discussie, welke op haar beurt in
vloed kan hebben op een verandering der opvattingen," aldus het rapport, 
waardoor onomwonden wordt uitgesproken, dat de overheid geboorte
regeling - en dat betekent tevens geboortebeperking - moet bevorderen 
door haar voorlichting. 

Daarbij maakt het weinig verschil, dat het rapport nadrukkelijk be
toogt, dat de eigenlijke voorlichting en beïnvloeding van de mentaliteit 
der bevolkingsgroepen op levensbeschouwelijke basis moet geschieden en 
dus aan de maatschappelijke organen moet worden overgelaten, daar de 
overheid alleen indirect, door algemene voorlichting kan werken. Dat de 
stellers van het rapport zelf niet consequent levensbeschouwelijk denken, 
blijkt overigens uit de opmerking, dat het voor de overheidsvoorlichting 
benodigde materiaal dient te worden verzameld en verstrekt door onpar
tijdige instellingen, waarvan de wetenschappelijke integriteit gewaarborgd 
is, waarbij te denken valt bijvoorbeeld aan het Instituut voor Sociaal 
Onderzoek van het N ederlandse Volk. Een ruime subsidiëring zal zulk 
een voorlichting mogelijk moeten maken. 

Alles samengenomen is het een interessant rapport, dat vele gegevens 
en beschouwingen in beknopte vorm heeft bijeengebracht. Het aantal met 
de bevolkingsgroei in verband staande onderwerpen, dat wordt behandeld, 
is echter zo groot, dat de behandeling niet overal diepgaand kon zijn. 
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Daarnaast doen vele weinig positieve uitspraken vermoeden, dat de for
muleringen in een aantal gevallen een compromis zijn tussen min of 
meer uiteenlopende meningen. 

Kan van anti-revolutionaire zijde met de strekking van de conclusies 
ten aanzien van emigratie en industrialisatie worden ingestemd, het plei
dooi ten gunste van overheidsvoorlichting ter verandering van de men
taliteit ten opzichte van geboorteregeling moet bepaald worden afgewezen. 

DR A. A. L. RUTGERS 

DR O. J. L. ALBERS o.e.s.a. H et Natuurrecht volgens de 
Wijsbegeerte der Wetsidee. Nijmegen, 1955. 

Op dit geschrift promoveerde Dr Albers 22 Juni jl. te Utrecht tot 
doctor in de rechtswetenschap. Hier doet zich het merkwaardige geval 
voor, dat een juridisch proefschrift niet in de eerste plaats belangrijk is 
vanwege zijn rechtswetenschappelijke, zelfs niet zijn rechtsfilosofische, 
inhoud, maar veeleer uit hoofde zijner algemeen wijsgerige beschouwingen, 
liever nog om zijn doordringen tot de grondslagen zelve der wijsgerige 
stelsels die met elkaar in vergelijking worden gebracht. Het is daarom 
van belang niet alleen in het geding tussen rooms-katholieken en protes
tanten onderling, maar ook in het geding tussen groeperingen van de gere
formeerde gezindte zelf. 

De schrijver heeft namelijk ingezien, dat de enig geoorloofde wijze van 
wetenschappelijke strijd gevonden wordt in de methode der immanente 
antinomie, welke echter de consequentie en de verplichting met zich voert, 
deze vanaf de periferie tot in het religieus grondmotief te vervolgen. Ten
slotte zal de beslissende slag in deze laatste centrale stelling geleverd 
moeten worden. 

Daarom heeft Dr Albers de koninklijke weg gekozen. Hij heeft een 
diep indringende beschrijving gegeven van de grondbeginselen en het 
"stelsel" van de wijsbegeerte der wetsidee, waarbinnen haar natuurrechts
opvatting in het licht is gesteld. In een slothoofdstuk spreekt hij dan over 
Dooyeweerd's opvatting van "natuur", en kan nu met een korte conclusie 
omtrent diens natuurrechtsopvatting volstaan. 

Juist vóór het trekken der conclusie is in een tweetal paragrafen de 
boven bedoelde beslissende slag om de grondmotieven geleverd, t.w. in 
par. 3: Schriftuurlijke anthropologie; dood en leven, en in par. 4: 
Dooyeweerds visie op het bijbelse mensbeeld; dood en leven. 

Wij willen thans geen uiteenzetting geven over het rooms-katholieke 
natuurrechtsbegrip noch over dat van de wijsbegeerte der wetsidee. De 
laatste vermag over natuurrecht niet in de gangbare zin te spreken; wel 
over natuurrechtelijke beginselen, waarbij het woord "natuur" gebonden 
blijft aan wat men de natuurzij den van de werkelijkheid noemt. Het 
proefschrift stelt zulks duidelijk in het licht. Overigens is voor ons dit 
onderwerp relatief niet van doorslaggevende betekenis. 

Wel zeer belangrijk is de r.k. natuurrechtsopvatting als zodanig, en 
wel om de grondslag, waarop zij is gebouwd. Wat wij in haar moeten 
waarderen is de gedachte van de gebondenheid van ons bestaan, waar
binnen het juridische, aan een van 's mensen willekeur onafhankelijke, 
gegeven, wereldorde. Hierin staat zij aan onze zijde tegenover het irratio
nalisme der moderne rechtssociologie of erger, en in het bijzonder tegen
over het alle recht verduisterend positivisme. 
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Het woord "natuur" in de term "natuurrecht" betekent voor de rooms
katholiek echter geheel iets anders dan voor ons. Onder "natuur" in dit ver
band verstaat hij op het voetspoor van Thomas Aquinas en Aristoteles een 
zijnsorde van redelijk karakter, waaraan al het bestaande deel heeft en 
waarbinnen het is gebonden. Terwijl de godheid zuivere rede is, is de 
rede het kenmerk van de mens en van de menselijke (dus ook van de 
rechts-) verhoudingen. Deze rede wordt gevat als theoretisch denken. De 
menselijke (dus ook de rechts-) handelingen, vallend binnen hetgeen deze 
wijsbegeerte in algemene zin "ethiek" noemt, kunnen alleen goed zijn, 
indien zij aan deze theoretisch te kennen rede-orde zijn georiënteerd. 
Daarom zegt men op dit standpunt, dat de onto-Iogie (leer van de zijns
orde) als betrekking hebbend op het totaal, de "ethica" als bijzonder ge
bied omvat. 

In het ten vorigen jare verschenen proefschrift van Prof. Dr M. F. J. 
Marlet S. J. over de wijsbegeerte der wetsidee werd een onderzoek in
gesteld naar hetgeen haar met het r.k. wijsgerig denken als gezamenlijke 
christelijke wijsbegeerte verbindt. In dat van Dr Albers daarentegen wordt 
het verschil zo scherp mogelijk in het licht gesteld, waarbij de schrijver 
niet alleen, gelijk gezegd, afsteekt tot de diepste grondrnotieven, maar deze 
onderling wil toetsen aan de bron, waarop beide partijen zich beroepen, 
de Heilige Schrift. Daarbij steunt hij op onderscheiden publicaties van 
zijn orde-genoot Dr A. Hulsbosch. 

Uiteraard heeft de auteur begrepen, dat tegenover de rationele ontologie 
de wijsbegeerte der wetsidee haar steunpunt zoekt in de idee van de reli
gieuze wortel der schepping, aan welke de mens deel heeft in het brand
punt van zijn tijdelijk bestaan, door de wijsbegeerte der wetsidee het hart 
genoemd. 

Tegenover dit hart, waaruit de "uitgangen van het leven" zijn, stelt Dr 
Albers het leven als totaliteit. 

Toegevend dat noch een natuur-genade-schema noch een uit vorm en 
materie samengestelde substantie in de Bijbel voorkomen, legt hij er alle 
nadruk op, dat in de Heilige Schrift de "physieke orde", waarin de 
menselijke existentie zich bevindt, en de "ethisch-religieuze" houding van 
dezelfde mens een onlosmakelijke eenheid vormen, en hij zegt nu verder 
over schepping, val, verlossing en eschatologische verwachting, zomede 
over hun doorgaande perspectivische verbondenheid dingen, waarop wij 
restloos amen zouden kunnen uitspreken. Indien althans niet het onderzoek 
naar de zin der wederzijdse uitspraken ingesteld zou moeten worden. 

Voor dit onderzoek deinst Dr Albers intussen niet terug. 
Nadat hij tevoren gewaarschuwd heeft, dat inderdaad in de wijsbegeerte 

der wetsidee "het religieuze, het ethische en het physische. .. sterk ver
bonden worden gezien", merkt hij (blz. 166) als typisch reformatorische 
trek in Dooyeweerd op, dat door hem "de verbondenheid van mens en 
schepping wordt ... uitgelegd door de eenzijdige oriëntatie op de moreel
ethische samenhang, welke ongetwijfeld ... in het bijbels mensbeeld mede 
vervat is, maar toch nooit zó vergeestelijkt wordt, dat het religieus-ethische 
wordt losgedacht van het physiek-lichamelijke ... Het hart als religieuze 
wortel van de mens en van heel de overige schepping is naar bovenstaande 
uitleg beslist onschriftuurlijk, juist door de eenzijdige concentratie op het 
religieus-ethische". En even verder: "Het handelen en de richting van het 
handelen staan in het middelpunt van de belangstelling, terwijl aan het 
zijn, waaruit het handelen voortvloeit, wordt voorbijgegaan". 
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Voor wie onze uiteenzetting hierboven volgde over de voorrrang welke 
de thomistische wijsbegeerte op het voetspoor der antieke toekent aan 
de redelijke zijnsorde boven het daaruit voortvloeiend handelen, is het 
nu wel duidelijk, dat de exegese van de Schriftuurlijke term "leven" (in: 
uitgangen des levens) als "totaliteit" bij onze schrijver beheerst wordt 
door de aristotelische idee van de voorrang der (algemene) ontologie boven 
de "ethica" als daaruit voortvloeiende bijzonderheid. 

Bij deze "redelijke totaliteit" komt nu de genade bij. Als zodanig is 
het natuur-genade-schema volgens de schrijver naar de Schrift. "De nieuwe 
ethisch-religieuze verhouding van de mens tot God werd door de Katholieke 
Kerk niet uitgesloten, maar werd beschouwd als voort te vloeien uit de 
nieuwe wijze van zijn", aldus meent de auteur tegenover het reformato
risch denken te moeten opmerken (blz. 178), dat z. i. (blz. 180) het werk 
van de Heilige Geest in de "geloofsrelatie" besloten laat blijven. 

Inderdaad stuiten wij hier op de tegenstelling tussen het rooms-katho
lieke en het reformatorische grondmotief. "ZÓ moet," aldus de schrijver, 
"het adagium begrepen worden: de genade veronderstelt de natuur; niet 
als zou de natuur eerder in de tijd behoren te zijn, maar wel in die zin, 
dat de natuur er moet zijn om door God begenadigd te worden. Van de 
andere kant is het niet minder waar... dat de natuur de genade ver
onderstelt, in zoverre dat de natuur door God Zelf op de genade is ge
ordend en aangelegd, als het weliswaar onverschuldigde, maar toch door 
Gods bedoeling normale complement van de natuur. Natuur en Genade, 
twee werkelijkheden, vormen zó een eenheid. In deze zin wordt volkomen 
recht gedaan aan de H. Schrift, die de mens beschrijft en ziet als een 
totaliteit. " 

Voor Dr Albers is het dus zo, dat de onto-logisch te vatten "natuur" 
het ethische-religieus) handelen omvat. En dit blijft zo in de begenadiging. 
"De nieuwe ethisch-religieuze verhouding van de mens tot God werd door 
de Katholieke Kerk ... beschouwd als voort te vloeien uit de nieuwe wijze 
van zijn. Wij kunnen het ook zó formuleren, dat God, Die ons welwillend
heid betoont (genade in de zin van favor Dei) altijd ook Schepper is en 
zó de mens (de natuur als ontvangend subject) een nieuwe wijze van 
zijn verleent (genade als geschapen geschenk), waardoor deze mens in een 
nieuwe betrekking tot God komt te staan" (blz. 178). 

Voor de thomist wordt de in zichzelve neutrale (op genade slechts aan
gelegde) natuur door een nieuwe genadige scheppingsdaad tot God opge
heven. De Reformatie daarentegen zou uit dit geheel een religieus-ethisch 
deel uitlichten en binnen dat deel de relatie tot God door de genade hersteld 
willen zien. In dit oordeel wijkt Dr Albers, althans ten opzichte van de 
wijsbegeerte der wetsidee, integraal af van Dr Malet (zie diens proef
schrift o. m. blz. 104). 

Voor de Reformatie, en met name voor de beschouwingswijze van de 
wijsbegeerte der wetsidee is echter heel de thomistische zijns-theorie on
aanvaardbaar. Wat is zijn? Dit is de eerste vraag welke gesteld behoort te 
worden. Maar zodra wij bij die vraag zijn aangekomen, kan het antwoord 
door niets meer worden geleverd dan door het diepste dat de mens drijft, 
het grondmotief zijner religie. Deze religie is niet een afdeling binnen het 
zijn, maar zij is het die voor ons de totaliteit aandient. De zijns- en bij
gevolg totaliteits-beschouwing van de auteur van de dissertatie wordt 
beheerst door het religieus grondmotief van natuur en genade, hetwelk 
nu niet nog eens op zijn beurt door de theoretische uiteenzettingen van 
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de schrijver kan worden recht gezet. Hij leeft gelovig uit dit grondmotief 
en dit geloof regeert (ontsluit) zijn theoretisch denken. Wij geloven, leven 
en denken uit een ander grondmotief. 

Van een ethisch-religieuze sfeer binnen het zijn wil het calvinisme 
niet weten. Zowel hetgeen het thomisme ontologisch noemt als dat wat het 
daarbinnen ethisch meent te moeten noemen, zijn slechts modaliteiten 
van de totaliteit, die als zodanig religieus is. 

De schrijver is enigszins misleid door het spectaculair karakter, dat de 
term "hart" geleidelijk in de discussies heeft aangenomen. Wie van deze 
term van meetaf niet het volstrekt afhankelijk zinkarakter heeft verstaan, 
gaat hem onverwijld ook weer vanuit eigen visie verklaren. Daardoor is 
de ware zin, die de religieuze wortel van de kosmos in de wijsbegeerte der 
wetsidee draagt, voor het overgrote deel aan de auteur voorbij gegaan. 
Dit valt te betreuren, want dientengevolge komt het zo waardevolle ge
deelte immanente critiek, dat hij op blz. 163 op de wijsbegeerte der wets
idee levert, niet zó tot zijn recht als het, krachtens zijn structurele plaats 
in het wijsgerig debat, verdient. 

Deze immanente critiek zet Dr Albers aan juist op de plaats waar het 
behoort, namelijk in het onderzoek naar het door de wijsbegeerte der 
wetsidee centraal gestelde karakter van de schepping als zin. 

In de strijd tussen de wijsbegeerte der wetsidee en alle denken, dat zijn 
vertrouwen op het verstand zelf gezet heeft, hetzij volstrekt hetzij in een 
poging tot synthese met christelijke motieven, gaat het namelijk om de 
totalitaire afhankelijkheidsverhouding van al het geschapene, het menselijk 
theoretisch denken incluis, van de Schepper en Diens Openbaring in Jezus 
Christus. 

Op dit punt staan ten diepste geen verschillende verstandsovertuigingen 
doch nimmer te achterhalen religieuze grondrnotieven tegenover elkander. 
Het merkwaardige en consequente is nu, dat Dr Albers zijn critiek op 
het zin-karakter der schepping in de wijsbegeerte der wetsidee langs 
logische banen voert. 

Zijn - stricte - redenering luidt als volgt: "Immers als het waar 
zou zijn, dat de zin de zijnswijze van al het geschapene is, niet toegevoegd, 
zodat het geschapene zin zou dragen of hebben, en zin betekent de religieuze 
afhankelijkheidsverhouding van (!) het geschapene. tot God, dan zijn er 
drie factoren te onderscheiden, t.W. God, het geschapene en de religieuze 
afhankelijkheid van dat geschapene tot God. Welnu, door te beweren dat 
het geschapene zin is, is het geschapene een religieuze afhankelijkheids
verhouding. Zou het geschapene nu niet meer zijn dan een religieuze 
afhankelijkheidsverhouding, dan wordt de verhouding zelf opgeheven, 
immers een verhouding is altijd tussen twee; zou de verhouding samen
vallen met één van beide termen, waartussen de verhouding is, dan heeft 
het geen enkele zin om van verhouding te spreken. Dat "meerdere" wat 
het geschapene moet zijn, wil men de religieuze afhankelijkheidsverhouding 
niet opheffen, behoeft nog niet verstaan te worden als substantie welke 
dmger zou zijn van die religieuze relatie; immers het zou kunnen zijn dat 
het geschapene zin is, d.w.z. georiënteerd is, of open is naar God toe, 
maar dan blijft bestaan dat er iets is, dat een dergelijke openheid naar God 
toe is ; dat iets, dit ontologisch gegeven, kan niet weggedacht worden zonder 
het spreken over een religieuze afhankelijkheidsverhouding zinloos te 
maken. En juist aan dit ontologisch gegeven gaat Dooyeweerd voorbij, 
om zich te concentreren op de religieuze afhankelijkheid." 
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Opzettelijk hebben wij deze immanente critiek in haar geheel weer
gegeven. Dat het zijn der schepping als zin opgaat in de verhouding van 
religieuze afhankelijkheid of, zoals de schrijver het zegt, ,dat dit zijn een 
verhouding is en buiten deze verhouding als zodanig niet uit komt, is 
voor een onto-Iogie welke haar oorsprongs-conceptie slechts legitiem van
uit het logisch-theoretisch denken kan ontvangen, tot in haar diepste 
- religieuze - ~rond onaanvaardbaar. 

Deze zienswijze wordt van de zijde van de wijsbegeerte der wetsidee 
volkomen gebillijkt. Zij heeft er alleen bezwaar tegen, dat de gevolgde 
redenering onder de titel ener neutrale, voor ieder geldige, logica zou 
doorgaan. 

De logica die hier aan het woord is, is de logica der theoria, de logica 
van het vergoddelijkt theoretisch denken der antieken, welke de scholastiek 
heeft trachten te accommoderen aan het Schriftgeloof van de souvereine 
Schepper-God. 

Voor het reformatorisch geloof is deze synthese onhoudbaar en het 
meent vanuit christelijk standpunt een beroep te mogen doen op zijn 
Roomse broeders, toch te willen overwegen of tot in de grond van ons 
gezamenlijk allerheiligst geloof een souverein logisch denken tegenover 
de God der Schrift als geheel enige Souverein is te handhaven. 

Het doet echter tevens een beroep op zijn protestantse medegelovigen, 
zich te bezinnen op de consequentie van ons bestaan als eenzijdig afhan
kelijke verhouding en daarvan ook in hun wetenschappelijke bezinning 
door een volstrekte onderwerping van hun veelzijdig "logisch" (ook 
theo-Iogisch!) denken te getuigen. 

J. P. A. MEKKES 

* 

VERBETERING 

Men leze op blz. 240, regel 32 van boven: daarvoor-alleen. 



EEN NIEUWE ROOMS-KATHOLIEKE VISIE 
OP DE STAAT EN HET RECHT 

DOOR 

PROF. DR. H. DOOYEWEERD 

MR. DR. J. J. LoEFF: Verhoudin;g Staat en Rechtsgemeen
schap mede in verband met de traditioJPele Katholieke 
Staatsleer. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van 
het ambt van buitengewoon hoogleraar in de wijsbe
geerte van staat en gemeenschap alsmede in de inlei
ding tot de wijsbegeerte en de ethica aan de Katholieke 
Economische Hogeschool te Tilburg op Donderdag 
10 Februari 1955. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 
27 blz. 

De belangrijke rede waarmede de opvolger van Prof. Weve aan de 
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg zijn ambt heeft aanvaard, 
verdient in menig opzicht bijzondere belangstelling. Wie de ontwikkeling 
van het jongere rooms-katholieke denken met aandacht volgt, wordt tel
kens opnieuw getroffen door de vrije en veelszins critische houding die zich 
daarin openbaart tegenover de traditionele thomistische scholastiek. 

Er valt hier ongetwijfeld niet te denken aan een breuk met deze impo
sante traditie; dit zou geheel in strijd zijn met de innerlijke bedoeling 
van deze nieuwere stromingen. De eenheid van de rooms-katholieke denk
gemeenschap in de grote richtlijnen door Thomas van Aquino gegeven, 
gaat haar evenzeer ter hfLrte als degenen, die een minder vrije houding 
tegenover het traditionele stelsel van deze grootvorst der scholastiek 
innemen. 

Maar wel valt hier op een grote openheid van blik voor de historische 
bepaaldheid van Thomas' denken en een ernstig streven naar vernieuwing, 
waar men overtuigd geraakte van de noodzakelijkheid van een revisie van 
traditionele opvattingen. Die openheid openbaart zich met name ook in de 
serieuze wijze, waarop men zich hier rekenschap geeft van de critiek die 
door het hedendaagse reformatorisch denken op het thomisme is uitge
oefend. Somtijds gaat dit gepaard met een verrassende positieve toe
nadering tot dit laatste met name in de nieuwe interpretatie van 
het traditioneel-scholastieke thema van natuur en genade (boven-natuur). 
Binnen de hier bedoelde stroming, die een sterk augustinische inspiratie 
vertoont, openbaarde zich ook een onmiskenbare sympathie met de wijs
begeerte der wetsiclee (Marlet, e.a.). Soms ook blijft deze posit,ieve toe-

A.S. XXX 10 
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nadering achterwege, maar stelt men zich niettemin open voor de nood
zakelijkheid van een zelfs zeer ingrijpende revisie van bepaalde onder
delen van het thomistisch stelsel. 

Ik meen dat Prof. Loeff tot de laatste richting in het nieuwere rooms
katholieke denken is te rekenen. In zijn inaugurele rede onderwerpt hij 
de traditioneel-scholastieke staatsleer zoals die gegro.nd is in de aristote
lisch-thomistische beschouwing, aan een zeer ope11!hartige critiek. Deze 
critiek stemt in hoofdzaak overeen met wat van de zijde van de wijsbe
geerte der wetsiclee tegen deze staatsopvatting is aangevoerd. 

Met een beroep op uitspraken van representatieve scholastieke auteurs 
als Welty, V on Nell-Breuning. en Weve stelt hij het intrinsiek totalitair 
karakter van deze staatsconceptie in het licht. Aristoteles zag de staat als 
een heel de natuurlijke samenleving in al haar geledingen omvattende ge
meenschap, waarin alle andere gemeenschappen, als dienende delen van 
het geheel, haar volmaking vinden. Het wezen van de staat werd gezocht 
in zijn doel: de verzorging van het algemeen welzijn, of, zoals Aristoteles 
het zelf noemde, het "goed leven" ; en dit begrip "algemeen welzijn" was 
innerlijk onbegrensd in zijn strekking, juist omdat de staat was gedacht 
als het geheel der menselijke samenleving. Thomas van Aquino heeft deze 
aristotelische conceptie aanvaard voor de natuurlijke of wereldlijke sfeer 
van de samenleving, al heeft hij haar in het kader geplaatst van de be
kende rooms-katholieke leer inzake natuur en boven-natuur (genade) en 
de kerk als boven-natuurlijk genade-instituut als leidende en contro
lerende instantie boven de staat geplaatst. 

Welnu, Loeff erkent zonder omwegen, dat "het ieder, die onbevangen 
dit probleem benadert, zonder meer duidelijk (moet) zijn, dat deze staats
leer, op zich beschouwd of in thesi, de beginselen geeft voor een extreem 
staatsabsolutisme." 

De schrijver volgt dus niet de weg van die neo-thomistische auteurs, 
die bij Thomas juist een aanknopingspunt zoeken voor een anti-absolutis
tische opvatting, volgens welke de staat van onderen op dient te worden 
opgebouwd uit autonome gemeenschappen, ieder toegerust met een eigen 
oorspronkelijke bevoegdheid, zodat ingevolge het subsidiariteitsprincipe 
de centrale overheid slechts een algemeen ordenende en coördinerende 
taak overhoudt. Deze opvatting, die ook hier te lande aanhangers telt, is 
met name in de zg. traditionalistische staatsleer van vooraanstaande 
Spaanse politici en staatsgeleerden als V asquer de M ella, Donaso C ortéz 
e. a. krachtig gepropageerd. Ze was echter eerder georiënteerd aan de 
romantisch-historische denkwijze van de vorige eeuw, die in de middel
eeuwse corporatieve opbouw van de samenleving een historisch aankno
pingspunt zocht voor de strijd tegen de denkbeelden der Franse Revolutie, 
dan dat zij zich op de oorspronkelijke aristotelisch-thomistische staats
opvatting kon beroepen. 

Het is ongetwijfeld waar dat de laatste de staat van onderen op con
strueert uit lagere gemeenschappen, die historisch aan de staat vooraf
gaan. Maar de typisch aristotelisch-thomistische opvatting van de staat 
als volmaakte gemeenschap, die alle andere verbanden als dienende onder
delen in zich opneemt, verdraagt zich niet met de hierboven vermelde 
traditionalistische interpretatie. Dat Aristoteles staatsabsolutist was, is uit 
zijn werk over de "Politiek" onweerlegbaar te bewijzen. be totalitaire 
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staatsopvatting is als zoda11~ig absolutistisch. Wanneer dus Thomas, gelijk 
evenzeer vaststaat, de consequenties van deze opvatting niet aanvaardde, 
dan is dit niet te verklaren uit zijn staatsconceptie zelf, maar alleen uit 
de uitwendige begrenzing die deze conceptie in zijn stelsel krijgt van d.e 
zijde van het kerk-instituut en de door dit laatste gegeven bindende uit
legging van het natuurrecht en de natuurlijke zedewet 

Ook Loeff is van mening, dat de thomistische staatsleer moet worden 
gezien in het kader van de katholieke traditionele, d. i. de thomistische 
natuurrechtsleer. Maar hij gaat ook hierin met de wijsbegeerte der wets
iclee accoord, dat deze natuurrechtsleer niet bij machte is het vitium 
originis van de aristotelisch-thomistische staatsopvatting weg te nemen. 
Zijn argumentatie van deze critiek toont echter duidelijk, dat de oplos
sing, die hij zelf voor het probleem inzake de verhouding van de 
staat tot de andere levenskringen zoekt, principieel van die van de wijs
begeerte der wetsiclee afwijkt. Loeff redeneert als volgt : 

Wanneer het natuurrecht, dat volgens de traditioneel-scholastische leer 
de eigen rechtssfeer van de staat en de burgers in laatste instantie moet 
bepalen, geen eigen instituut bezit, waarin het zich laat gelden en dat zich 
verheft boven het niveau zowel van de staat als van de vrije gemeenschap
pen, dan kan het ook geen grenzen aan de staatsmacht stellen, die in de 
werkelijke samenleving positieve gelding hebben. Bij gebreke van een 
dergelijk instituut zijn immers beide partijen, nl. de staat en de burger, 
gerechtigd een beroep op het natuurrecht te doen. En wanneer men dan 
met de traditionele thomistische staatsleer aanvaardt, dat het algemeen 
welzijn boven het particulier welzijn gaat en dat het oordeel over wat 
het algemeen belang eist bij de staat berust, dan zal ook de opvatting, die 
de staat over het natuurrecht heeft, moeten prevaleren boven die van 
het individu. Daarom kan de traditionele leer niet anders dan ter laatste 
instantie de bindende uitlegging van het natuurrecht aan het kerkinstituut 
toekennen. Deze uitweg houdt echter een ernstig bezwaar in. Want het 
zichtbaar kerkinstituut behoort naar de rooms-katholieke opvatting tot 
de "boven-natuurlijke orde". Door tot dit instituut zijn toevlucht te nemen 
ter verdediging van de natuurlijke rechten der burgers geeft men de kerk 
dus zeggenschap op "zuiver wereldlijk terrein" en lokt daardoor een con
flict uit met de staat, die immers volgens de traditionele opvatting met 
de volheid van macllt op dit terrein is bekleed. 

Loeff heeft geen bezwaar tegen de erkenning van een alles omvattende 
orde-eenheid in de wereld, waarop de aristotelisch-thomistische wijsbe
geerte gebouwd is. Maar hij vindt dat deze erkenning ,niet het uitgangs
punt moet zijn in de sociale wijsbegeerte, maar het resultaat daarvan. 
"Neemt men dit beginsel immers als uitgangspunt," zo merkt hij op, "dan 
leidt dit tot een denken in structuren, waarin de constructie wordt ge-

. zocht om der constructie wille, waarin het gebindte meer de aandacht 
vraagt dan datgene wat door het gebindte geschraagd wordt, waarin om
wille van de façade de aandacht van het gebouw wordt afgeleid." 

Deze opmerking is verre van duidelijk. Wanneer de schrijver bedoelt, 
dat de sociale wijsbegeerte niet op aprioristische constructies dient te wor
den gebouwd, maar met de ervaringsgegevens heeft rekening te houden, 
dan zal hij in onze tijd wel op algemene instemming kunnen rekenen. 
Wie verdedigt tegenwoordig nog een aprioristische denkwijze in de hier 
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bedoelde zin? Maar dit is heel iets anders dan het aanvaarden van struc
turen in het sociale leven. 

Meent hij, dat het mogelijk is een inzicht in de aard der samenlevings
verhoudingen te krijgen, wanneer men de structuren elimineert, waarin 
zij zich alleen aan onze ervaring gevMP en die juist de intz•erlijke aard 
dezer verhoudingen bepalen ? Dreigt niet juist dan het gevaar voor wille
keurige constructies, wanneer men de verschillende typen van .samen
levingsverhoudingen tracht te classificeren? Het is inderdaad niet duidelijk 
wat de schrijver onder het "denken in structuren" verstaat. Blijkens zijn 
verder betoog heeft hij in 't bijzonder op het oog de zucht om te komen 
tot een totaal-structuur der werkelijkheid ... ten koste van een recht
streekse bezinning op de werkelijkheid als zodanig. Het is deze zucht, 
die volgens hem de traditionele thomistische staatsleer beheerst. En voor
zover hij hier weer bedoelt, dat men de menselijke samenleving niet aprio
ristisch in het schema van een geheel met delen dient te vatten, ga ik 
gaarne met hem accoord. Maar de woorden "een rechtstreekse bezinning 
op de werkelijl<'heid als zodanig", in verband met de vroeger gemaakte 
tegenstelling tussen "het gebindte" en "dat wat door het gebindte ge
schraagd wordt" maken mij weer huiverig. Want het valt moeilijk in te 
zien, hoe men de sociale "werkelijkheid als zodanig" zou kttnnen vatten 
los van haar structuren, die haar "gebindte" uitmaken. 

Ik vrees inderdaad, op grond van de verdere uiteenzetting van 's schrij
vers eigen standpunt, dat hij met het "denken in structuren" veel meer 
op het oog heeft dan het deel-geheel schema van de traditionele thomis
tische staatsleer en dat hij zich hier implicite richt tegen iedere opvat
ting, die constante, in de werkelijkheidsarde gegronde structuur-principes 
der samenleving aanvaardt. Maar hoe dan de gevaren van het moderne 
relativistische historisme en positivisme kunnen worden vermeden is niet 
duidelijk. Van één ding althans dient een critische sociale wijsbegeerte 
zich bewust te zijn, nl. dat zij onderstelt een wijsgerige visie op de am-d 
en structuur der sociale werkelijkheid. Dat deze visie afhankelijk is van 
de kijk die men op de menselijke ervaring heeft en dat de laatste op haar 
beurt weer geworteld is in religieuze voor-onderstellingen, heb ik getracht 
in een transcendentale critiek van het theoretisch denken aan te tonen. 
Wanneer Prof. Loeff meent dat een "rechtstreekse bezinning" op de 
"levende sociale werkelijkheid en haar wetmatigheid" mogelijk is zonder 
zulk een critische vóór-bezinning op haar voor-onderstellingen, dan vrees 
ik dat zijn critiek op de traditionele scholastieke staatsleer pet noodzakelijk 
fundament mist. Hij zou dan vergeten, dat, gezien de fundamentele diver
gentie die zich bij de verschillende richtingen der sociale wijsbegeerte 
openbaart in de theoretische kijk op de "sociale werl?elijkheid", in de 
laatste blijkbaar een probleem is besloten, dat men niet kan negeren. 

Hoe ziet hij zelf deze werkelijkheid? Onder verwijzing naar de bredere 
uiteenzetHing in zijn aan de Nederlandse Juristenvereniging in 1953 uit
gebracht praeadvies over De .sociale grondrechten van de mMt•s, brengt 
hij in zijn inaugurele oratie de volgende hoofdpunten naar voren. Het ge
meenschapsverschijnsel als zodanig vindt volgens hem zijn oorsprong in 
de wijze, waarop de mens is ingesteld op zijn omgeving. Onder mens wil 
hij daarbij verstaan niet alleen de redelijk denkende en handelende mens, 
maar de totale mens, omvattende dus ook zijn lagere instinctieve neigingen 

" 
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alsook zijn hogere geestelijke aspiraties. In de wijze nu, waarop deze 
"totale mens" zich op zijn omgeving instelt, meent hij drie "niveau's" 
te kunnen onderscheiden. 

Het eerste niveau is dat, waarop de mens streeft naar datgene wat 
hij voor zijn bestaan als noodzakelijk, als onmisbaar ervaart. Het gaat 
daarbij om zijn vitale belangen zowel in de "physieke" als in de culturele 
en economische sector. Op ieder van deze sectoren kan zich voor de mens 
een "noodsituatie" voordoen, waarin hij zich verdedigt tegen een "er niet 
zijn", een "niet meetellen", een "niet voor vol aangezien worden", een 
"niemand zijn". 

Daarmee hangt samen, dat de wijze, waarop de mens op dit niveau zich 
op zijn omgeving instelt, niet een louter rationeel aspect zal vertonen, 
maar dat hier ook "quasi-instinctmatige factoren van zijn strevingsleven" 
zich zullen doen gelden. Zijn houding zal hier altijd iets krampachtigs 
vertonen. 

Aan de houding van de mens op dit niveau beantwoordt, volgens Loeff, 
duidelijk een bepaald gemeenschapstype, nl. dat wat zij vinden in de zg. 
politieke gemeenschappen, die zich successievelijk hebben ontwikkeld van 
de feodaliteit af tot onze moderne staat. Aan dit type ligt ten grondslag 
iets van de onverbiddelijkheid, welke de houding van de mens kenmerkt, 
wanneer zijn vitale belangen op het spel staan. Daaraan ontleent dit ge
meenschapstype volgens hem de aanspraak op "noodzakelijkheid, onvoor
waardelijkheid en totaliteit." En hierin zoekt hij ook de verklaring, waar
om de mens op dit niveau bereid is ter veiligstelling van zijn belangen 
physieke dwangmacht te aanvaarden. En het is juist deze dwangmacht, 
nl. de zwaardmacht, waarin de politieke gemeenschap zich van alle andere 
gemeenschappen onderscheidt. 

Het tweede niveau is dat, waarop de mens streeft naar het ruimer bezit 
van het menselijk levensgoed, naar datgene wat voor hem het karakter 
heeft van rijkdom, overvloed, weelde. Daar de mens hier zijn situatie niet 
als een nood-situatie ervaart, laat hij zich op dit niveau, althans over
wegend, leiden door zijn rationeel, inventief vermogen, hier is hij be
dachtzaam, berekenend, doelmatig. Aan zijn houding op dit niveau beant
woordt volgens Loeff weer een eigen type van gemeenschap of samenwer
king, nl. dat van de zgn. vrije of doel-gemeenschappen, die behoren 
tot wat men gewoonlijk "de maatschappij" noemt in tegenstelling tot 
de staat. En hij meent dat de katholieke traditionele maatschappijleer, die 
zich vaak als de rationele maatschappijleer aandient, practisch alleen dit 
gemeenschappelijke voor ogen heeft. 

De beide tot hiertoe besproken niveau's komen hierin overeen, dat de 
mens zich hier geplaatst ziet tegenover de goederen die hij voor de in
standhouding en ontplooiing van zijn leven behoeft. Zijn evenmens is hier 
voor hem hetzij een rivaal, tegenover wie zij zich moet verweren, hetzij, 
in het beste geval, een maat, van wiens hulp hij zich moet verzekeren 
als middel ter verwezenlijking van eigen doeleinden. 

De ware menselijke gemeenschap wordt hier echter niet bereikt. Want 
die is niet een "samenzijn met dingen", maar is slechts te vinden in de 
ik-gij verhouding, in een samenzijn waarin ik de ander zoek als drager 
van eigen absolute waarden, en in zijn volkomen eigenheid als persoon. 

Deze vorm van samenzijn is niet een natuurgegeven, maar is slechts in 
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zedelijke vrijheid te verwezenlijken. Hij behoort tot het morele niveau 
van het menselijk zijn, d.i. volgens Loeff het "niveau van het authentiek 
menselijk bestaan, waar de mens zich doet kennen van de geestelijke zijde 
van zijn wezen." Het gemeenschapstype, dat aan dit niveau beantwoordt, 
noemt Loeff dat der "personengemeenscha,p". Het zuiverste type van zulk 
een gemeenschap is de "liefdesgemeenschap of vriendschap", die echter in 
de zuiver-geestelijke sfeer van het bestaan valt. 

Er is echter nog een andere zeer belangrijke gemeenschapsvorm, waar
in het morele ideaal der personengemeenschap zich doet gelden in het 
maatschappelijk leven. Dit is volgens Loeff "de rechtsgemeenschap", die 
de persoonlijkheidswaarden van de mens tot uitdrukking brengt op de 
lagere niveau' s van de politieke en doelgemeenschappen. In wezen doet 
immers het recht niets anders dan voorkomen, dat op de lagere niveau's 
der politieke en doelgemeenschappen de mens louter als middel of object 
wordt beschouwd. 

Omdat nu "de rechtsgemeenschap" niets anders is dan de realisering 
van het ideaal der personengemeenschap op de beide lagere niveau's, daar
om vertoont zij als het ware een spiegelbeeld van de politieke, sociale, 
economische en culturele verhoudingen, waaraan op ieder tijdstip der 
historie op de beide lagere niveau's behoefte is. Dit verklaart volgens 
LoeH ook de foutieve vereenzelviging vanrechtsgemeenschap en politieke 
gemeenschap. 

In werkelijkheid zijn beide altijd onderscheiden geweest, gelijk hij 
historisch tracht aan te tonen. Ja, hij meent zelfs, dat de volksvertegen
woordiging primair als orgaan der rechtsgemeenschap en niet uitsluitend 
als orgaan van de politieke gemeenschap kan worden beschouwd. En ook 
voor deze opvatting beroept hij zich op de historische draad, die de volks
vertegenwoordiging van heden verbindt "met alle vormen van volksver
tegenwoordiging in het verleden, welke te beginnen met het Germaanse 
ding tot taak had de opsporing van het onder de rechtsgenoten levende 
recht en de handhaving daarvan tegen de willekeur der politieke macht
hebbers, die zich pas op het einde der middeleeuwen de bevoegdheid tot 
eigenmachtige rechtsvorming begonnen aan te matigen." 

Ziet hier zeer in het kort de visie van de schrijver op de "sociale werke
lijkheid". Zij is inderdaad niet aan "sociale structuren" georiënteerd, maar 
berust eerder op een aprioristische drieledige schematiek van "niveau's", 
die met de "levende sociale werkelijkheid" op tamelijk gespannen voet 
staat, al mag zij niettemin belangwekkend worden genoemd. 

Allereerst moet mij de opmerking van het hart, dat hier geen sprake 
is van een "rechtstreekse bezinning op de sociale werkelijkheid" los van 
een wijsgerige kijk op die werkelijkheid. Alleen is die kijk niet meer de 
traditioneel-thomistische. Veeleer blijft Loeff sterk beïnvloed door de 
moderne irrationalistische denkwijze van het historisme en existentia
lisme, al blijkt uit zijn rede niet, dat hij zich daarvan duidelijk bewust is. 
Met name zijn dialectische tegenstelling tussen de ideële geestelijke "per
sonen-gemeenschap", met ,haar ik-gij verhouding, en de zakelijke ge
meenschappen, met haar relatie van de menselijke persoonlijkheid tot 
"dingen", verraadt de invloed van Martin Buber's existentialistische 
visie op de realiteit. En de wijze, waarop hij, met voorbijzien van 
de essentiële structuurverschillen tussen ongedifferentieerde en gediffe-
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rentieerde samenlevingsverhoudingen zijn drieledige classificatie van ,de 
onderscheiden gemeenschappen opbouwt, getuigt van een diepgaande be
ïnvloeding door de historistische denkwijze, die voor constante structuur
verschillen tussen de verschillende levenskringen geen plaats heeft. 

Daar de bedoelde denkwijzen van humanistischen huize zijn, verwondert 
het niet, dat Loeff ook het religieus grondmotief van het humanistisch 
denken, nl. dat van natuur en vrijheid, overneemt. Dit dialectisch grond:' 
motief beheerst de door hem gemaakte tegenstelling tussen het "natuur-, 
gegeven" van de zakelijke gemeenschappen der beide eerste niveau's, en 
de geestelijke personengemeenschap van het derde niveau, die slechts 
in "morele vrijheid" valt te verwezenlijken. Hier opereert de schrijver 
met een tegenstelling tussen "natuur" en "vrijheid", die met de thomis
tische visie van de natuur onverenigbaar is. Want bij Thomas zijn alle 
menselijke gemeenschappen zowel natuurlijk (in de natuur gegrond) als, 
in redelijke vrijheid verwezenlijkt. Maar Loeff werkt hier met een ge-
heel ander natuurbegrip dan de traditionele scholastiek. ' 

In de tweede plaats moet ik opmerken, dat 's schrijvers poging de ver
schillende typen van samenlevingskringen te classificeren van uit zijn 
schema van drie niveau's in de wijze waarop de totale mens zich op zijn 
omgeving instelt, onmogelijk is door te voeren zonder de sociale werke
lijkheid geweld aan te doen. 

Om te beginnen gebruikt hij de term "gemeenschapstypen", zonder 
dat hij enige definitie geeft van wat hij onder "gemeenschap" als sociolo
gisch grondbegrip verstaat. Nog onlangs heeft Prof. Kruyt in een Mede
deling van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de 
aandacht gevestigd op de grote verwarring, die ten aanzien van de be
tekenis van deze term bestaat en zelfs voorgesteld het woord geheel uit 
het woordenboek der sociologie te schrappen. In deze laatste suggestie zou 
ik hem zeker niet willen volgen. Maar wel is een scherpe definitie van de 
zin waarin men de term "gemeenschap" gebruikt noodzakelijk. Nu is, 
ondanks alle verschil in nadere opvatting, van de Griekse oudheid af bij 
deze term altijd gedacht aan een sociaal geheel, waarin de leden tot een 
zekere eenheid verbonden zijn. Wanneer ik deze grondbetekenis van het 
woord "gemeenschap" als maatstaf neem, dan moet ik vaststellen, dat 
de menselijke samenleving niet in gemeenschapsverhoudingen opgaat, maar 
dat iedere gemeenschap haar correlaat vindt in zogenaamde maatschaps
verhoudingen, waarin de mensen niet als leden van een hoger geheel, maar 
in coördinatie fungeren. Eerst in zijn relatieve tegenstelling en, correlatie: 
met zulke maatschapsverhoudingen krijgt de term "gemeenschap" een om
lijnde zin. De leden van een gezinsgemeenschap bv. weten zich tot ,een: 
nauwe eenheid verbonden mede door het contrast met de maatschaps
verhoudingen, waarin zij zich met buitenstaanders bevinden. 

Door de samenleving geheel in gemeenschapsverhoudingen te doen op
gaan ontneemt men aan de term "gemeenschap" juist zijn grondbetekenis. 

V oorts moet worden opgemerkt, dat iedere menselijke gemeenschap als 
zodanig een personengemeenschap is, die een ik-gij-, of ik-wij-verhouding 
impliceert. Het is dus bepaald verwarrend de term "personengemeen
schap" te reserveren voor een bepaald type van gemeenschappen en, zoals 
Loeff doet, de overige typen te karakteriseren als zulke, die slechts een 
"persoon-ding-verhouding" zouden impliceren. 

, i 
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Ongetwijfeld speelt de laatste relatie (de zgn. subject-object-relatie) een 
belangrijke rol in het tijdelijk gemeenschapsleven, maar dan in alle, tot 
zelfs in de kerkgemeenschap die volgens de schrijver de hoogste "per
sonengemeenschap" is. 

Een kerkelijke gemeenschap staat in subject-object-verhouding tot 
haar kerkgebouwen alle overige dingen die objectief voor de kerke
lijke eredienst bestemd zijn. Althans in dit opzicht is er geen verschil 
met de gemeenschappen die Loeff tot de twee lagere niveau's van zijn 
schematiek rekent. Dat in de "politieke gemeenschappen" en de zgn. "vrije 
of doelgemeenschappen" de ene persoon de ander slechts als middel of 
object voor de verwezenlijking van zijn eigen doeleinden zou zien, is een 
stelling die met de aard van iedere gemeenschap in strijd is en als zodanig 
in de sociale werkelijkheid geen steun vindt. Ze is bij de schrijver slechts 
de consequentie van zijn aprioristische aanvaarding van de dialectische 
tegenstelling tussen de "Ich-Du" - en de "lch-es" -relatie, zoals wij die 
in het moderne existentialisme ontmoeten. 

Dat de schrijver meent deze tegenstelling op de verschillende typen van 
gemeenschappen te kunnen toepassen, laat zich alleen hieruit verklaren, 
dat hij zich geen rekenschap heeft gegeven van de grote verscheidenheid 
van aspecten, die elke gemeenschap vertoont. Of men nu een gezinsge
meenschap dan wel een staatsgemeenschap, of een bedrijfsgemeenschap of 
een kerkgemeenschap beschouwt, zij alle fungeren in beginsel in alle 
aspecten van onze ervaring, inbegrepen het economische, het juridische en. 
het morele aspect. Er bestaat in de tijdelijke werkelijkheid eenvoudig geen 
gemeenschap, die alleen in het morele aspect der tijdelijke liefdesverhou
dingen zou fungeren, gelijk er ook geen "politieke gemeenschap" bestaat 
die uitsluitend in het aspect der historische machtsverhoudingen zou 
opgaan. 

Juist omdat dit zo is, dringt zich het probleem op wat de typische inner
lijke structuur van een bepaalde gemeenschap is, die haar van andersoor
tige onderscheidt. Want dat verschil ligt juist niet hierin, dat bepaalde 
gemeenschapstypen morele of rechtsverhoudingen zouden impliceren en 
andere niet. 

Maar Loeff elimineert dit fundamentele probleem, omdat hij onder in
vloed van het moderne irrationalisme afwijzend staat tegenover een "den
ken in structuren". Het gevolg is echter, dat hij nu ook niet in staat is 
inderdaad rekenschap te geven van de "levende sociale werkelijkheid", die 
zonder zulke structuren nu eenmaal niet bestaat. 

De vraag, wat eigenlijk een staat is naar zijn innerlijke aard, wordt niet 
beantwoord. De schrijver vat de staat onder het type der "politieke ge
meenschappen", die zich volgens hem van de feodale tijd af hebben ont
wikkeld, en alle door het bezit der zwaardrnacht zouden zijn gekarakte
riseerd. Nu heeft reeds de bekende Franse rooms-katholieke staatsgeleerde 
Maurice Hauriou gewaarschuwd tegen een (historistische) nivellering van 
het principiële verschil tussen de middeleeuwse feodale rijken en rijkjes 
en een wezenlijke staat. Wanneer alleen het bezit der zwaardrnacht karak
teristiek zou zijn voor een staatsgemeenschap, dan mag men niet bij de 
feodale rijken blijven staan, maar moet men veel verder teruggaan en 
ook de ongedifferentieerde gentiel- en stamverbanden als politieke ge
meenschappen of staten erkennen. Ja zelfs de Germaanse en Romeinse 
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huisgemeenschap moet dan onder dit type gebracht worden, want de hoof
den dezer huisgemeenschappen bezaten ongetwijfeld de zwaardmacht over 
hun onderhorigen. 

Wanneer echter een eigenlijk staatsverband alleen kan optreden in het 
differentiërings- en integreringsproces van de menselijke samenleving, dan 
gaat het niet aan, hem met deze ongedifferentieerde verbanden onder het 
algemeen type "politieke gemeenschappen" te brengen. 

De staat, als gedifferentieerd instituut, moge typisch op een monopolis
tische organisatie van de zwaardmacht gegrond zijn, hij kan onmogelijk 
alleen door die zwaardmacht zijn gekarakteriseerd. Reeds Augustinus wees 
er op dat er een principieel verschil tussen een staat en een grote rovers
bende moet zijn. Dit heeft op zichzelf niets van doen met een idealistische 
kijk op dit instituut. Het is inderdaad mogelijk, dat in zijn externe maat
schapsverhoudingen een staat zich als een rover gedraagt. Maar in zijn 
interne structuur als georganiseerde gemeenschap kan geen staat bestaan 
zonder een publieke rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen. ,Deze 
rechtsgemeenschap is dus van typisch statelijk karakter en kan niet tot enig 
ander type van rechtsgemeenschap (bv. die van de kerk, of die van een 
intern bedrijfsverband) worden herleid. En dat de staat ook in de morele 
liefdesverhoudingen op eigen typische wijze fungeert, blijkt uit de figuur 
der vaderlandsliefde, die zich tot geen ander type van tijdelijke liefdes
verhoudingen (als bv. echtelijke liefde, ouder- en kinderliefde, algemene 
naastenliefde) laat herleiden. 

Als dit echter zo is, dan is het onmogelijk met Loeff de staat als een 
specimen van "politieke gemeenschap" te stellen tegenover "de rechtsge
meensehap" en de morele liefdesgemeenschap als twee afzonderlijke ge
meenschapstypen van het derde niveau. De rechtsgemeenschap in alge
mene zin bestaat nergens in de "sociale werkelijkheid". Er bestaan slechts 
bijzondere typen van rechtsgemeenschap als onzelfstandige aspecten van 
concrete samenlevingskringen, die in alle aspecten gelijkelijk fungeren. De 
schrijver doet in zijn drieledige schematiek eigenlijk niet anders dan drie 
verschillende aspecten van het gemeenschapsleven naar voren te brengen. 
Maar de sociale werkelijkheid laat zich niet in afzonderlijke aspecten 
vatten! Zij is ons slechts gegeven in typische totaliteitsstructuren, die de 
onderscheiden aspecten in onverbrekelijke samenhang omvatten. 

Loeff bestrijdt volkomen terecht de oude legalistische opvatting, dat 
het positieve recht identiek zou zijn met de staatswetgeving. Maar hij ver
gist zich als hij meent met zijn tegen dit verouderde dogma aangevoerde 
rechts-historische argumenten bewezen te hebben, dat er een "algemene 
rechtsgemeenschap" bestaat en dat men de staat los van zijn eigen typische 
rechtssfeer zou kunnen vatten. 

Het is niet moeilijk aan te tonen, hoe hij aan deze voorstelling van 
zaken is gekomen. Het is de Historische school, ditmaal bijzonder in haar 
germanistische richting, die de onhoudbare opvatting inzake de veI'hou
ding van staat en recht als twee vergelijkbare grootheden heeft geïntro
duceerd. 

Maar bij de Historische school treft men althans niet aan de losmaking 
van een rechtsgemeenschap uit de concrete totaliteit van het gemeen
schapsleven. Hier wordt de rechtsgemeenschap slechts als "aspect" gevat 
van de concrete volksgemeensohap, waaraan de staat slechts de politieke 
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organisatie zou geven. Zo worden staat en recht beide tot onzelfstandige 
aspecten van de al-omvattende cultuurgemeenschap van het volk. Tot een 
verzelfstandiging van de rechtsgemeenschap is het eerst in de latere ont
wikkeling van de rechts- en staatsleer gekomen; met name in de befaamde 
theorie der rechtssouvereiniteit, die zich tegen de leer der staatssouvereini
teit keerde. 

Maar de bedoelde theorie berustte op een camouflage, omdat het recht 
een even grote verscheidenheid van typen vertoont als de gemeenschappen 
en de maatschapsbetrekkingen. 

Nu beroept Loeff er zich op, dat de staat eerst tot rechtsstaat is ge
worden in de strijd tussen "de rechtsgemeenschap" en de politieke ge
meenschap, die eindigde met de overwinning. van de eerste en de vast
legging van de vrijheidsrechten der burgers in de constituties. En hij 
meent, dat wij thans voor een nog verder opdringen van de rechtsgemeen
schap staan, zich uitend in de erkenning door de verschillende staten van 
de sociale grondrechten van de mens. De rechtsgemeenschap dient zich 
daarbij volgens hem steeds duidelijker aan als de gemeenschap, die de 
grenzen van de politieke gemeenschap verre overschrijdt, als de mensen
gemeenschap, waartoe alle mensen behoren op de enkele grond, dat zij 
mensen en dus personen zijn. 

Wat hiervan te zeggen ? Ik vrees, dat de geachte schrijver ook hier de 
feiten niet in het juiste licht stelt, omdat hij aprioristisch uitgaat van een 
tegenstelling tussen een staatsgemeenschap in de onomlijnde zin van een 
"slechts politieke gemeenschap" en een rechtsgemeenschap. De geschiede
nis leert ons, dat een werkelijk staatswezen eerst opkomt, wanneer de 
idee van de res publica de overwinning behaalt over de ongedifferentieerde 
gentiel- en stamverbanden met hun primitief volksrecht. Dit was tegelijk 
een nieuwe rechtsgedachte, die een duidelijke o.nderscheiding inhield tus
sen het interne publiekrecht van de staatsgemeenschap en het privaat
recht der burgers. De strijd in de XVIIe en XVIIIe eeuw gevoerd 
tussen het vorsten-absolutisme en het vrijheidsstreven der burgers heeft 
zich niet voltrokken tussen een staatsgemeenschap en een afzonderlijke en 
oudere rechtsgemeenschap. Het was een strijd binnen een en hetzelfde 
staatsverband tegen overheidswillekeur. De volksvertegenwoordiging en de 
gemene rechtbanken, die deze strijd opnamen, waren wettige staats
organen en niet organen van een hypothetische rechtsgemeenschap buiten 
de staat. De volksvertegenwoordiging heeft daarbij ook een politieke 
machtsstrijd gevoerd, die in Engeland met dezelfde zwaardrnacht is uit
gevochten, die Loeff als enig kenmerk van de politieke gemeenschap ziet. 
De zgn. patrimoniële staatsopvatting van de absolutistische vorsten, die 
hun koninkrijk als hun privaat eigendom beschouwden, was in strijd met 
het republikeins karakter van de staat als zodanig, en niets dan een residu 
van de ongedifferentieerde feodale verhoudingen, waarin de staatsidee nog 
niet tot verwerkelijking was gekomen. En wanneer Loeff wijst op de 
strijd tussen de gemene rechtbanken en de hoven der absolutistische vor
sten, dan vergeet hij, dat ook de organisatie van de gemene rechtspraak 
veelszins het werk is geweest van de vorsten, die daarbij hun politieke 
macht moesten inzetten in de strijd tegen een verouderde primitieve volks
rechtspraak. 

Hij vergeet ook, dat juist de oorspronkelijke hoven, die door de vorsten 
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werden ingesteld, een allerbelangrijkste rol hebben gespeeld in de moderne 
ontwikkeling van het gemene burgerlijk privaatrecht en herhaaldelijk in 
processen tussen vorst en onderzaten een beslissing tegen de eerste gaven. 

Wanneer zij als organen van een rechtsgemeenschap optraden, dan was 
dit zeker niet een afzonderlijke rechtsgemeenschap buiten het staatsver
band, maar slechts de rechtsgemeenschap van de staat zelve. 

Ook de primitieve organen van de volksrechtspraak, als bv. het oud
germaanse "ding", zijn nooit organen van een hypothetische afzonderlijke 
"rechtsgemeenschap" geweest, maar eenvoudig organen van een onge
differentieerd volks- of stamverband, die tegelijk politieke machts-functies 
hadden. 

N och de erkenning van de algemene mensenrechten, noch die van de 
moderne sociale grondgedachten door de verschillende staten bewijst dat 
er een afzonderlijke rechtsgemeenschap groeiende is, die zich met de 
mensengemeenschap als personen-gemeenschap zou dekken. 

De erkenning van de private mensenrechten is de basis geweest voor 
de ontwikkeling van het moderne burgerlijk privaatrecht, dat zich nimmer 
buiten de staat om heeft kunnen ontwikkelen. Het vond zijn klassiek 
model in het romeinse ius gentium, dat in de scherpste tegenstelling stond 
tot het romeinse volksrecht, omdat het laatste, evenals het germaanse, de 
gehele rechtspositie van de mens afhankelijk maakte van zijn lidmaatschap 
van de primitieve volksgemeenschap. 

Door de mens als zodOJntig als burgerrechtelijk subject te erkennen onaf
hankelijk van zijn lidmaatschap van enige tijdelijke gemeenschap, heeft 
het burgerlijk privaatrecht juist zijn innerlijk karakter van een burgerlijk 
maatsc/w,psrecht gekregen, dat een tegenwicht schept tegen de overmach
tige druk der tijdelijke gemeenschapsverhoudingen. De beide grondbegin
selen van dit burgerlijk privaatrecht, gelijk ze in de beide eerste artikelen 
van ons RW. zijn neergelegd, nl. die van burgerrechtelijke gelijkheid en 
vrijheid, zijn alleen aan deze bijzondere rechtssfeer eigen en zijn in geen 
enkele tijdelijke gemeensc/w,p of niet-burgerrechtelijke maatsc/w,psverhou
ding terug te vinden. 

De terugvoering van de burgerrechtelijke mensenrechten op een uitein
delijke tijdelijke "mensengemeenschap" is dus in strijd met de innerlijke 
aard van het burgerlijk privaatrecht en is niets anders dan een zgn. universa
listische ideologie, die in de stoicijnse wijsbegeerte haar oorsprong vindt. 

Evenmin wijst de erkenning van sociale grondrechten van de mens 
door de verschillende staten op de groei van een afzonderlijke, heel de 
mensheid omvattende rechtsgemeenschap. Die "grondrechten" zijn niet 
meer dan beginselen voor de positieve sociale wetgeving van de verschil
lende staten, die niet buiten, maar binnen de staatsgemeenschap moeten 
worden gepositiveerd en dat ongetwijfeld op zeer onderscheiden wijze. 

Het baat hier ook niet te wijzen op de nieuwe internationale organisa
ties, die zich na de tweede wereldoorlog gevormd hebben. Want ook deze 
zijn niet louter rechtsgemeenschappen in 's schrijvers zin. 

vVanneer Loeff dus met nadruk verklaart, dat "de rechtsgemeenschap" 
in de door hem bedoelde zin een historische werkelijkheid is, die over 
eigen organen, eigen instituten, eigen traditie, eigen publieke opinie en 
eigen moreel gezag beschikt, dan geloof ik dat hij hef slachtoffer is van 
een gezichtsbedrog. 
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Aan het slot van zijn rede geeft Loeff nog een korte samenvatting van 
het verschil tussen zijn staatsopvatting en de traditioneel-thomistische. 
Hij formuleert het nu zo, dat bij hem de staat niet is de alle gemeen
schappen omvattende en voltooiende gemeenschap: De staat is veeleer de 
gemeenschap, die als onmisbaar fundament aan het gehele rijk gevarieerde 
maatschappelijke leven ten grondslag ligt. Toch is volgens hem de taak 
van de staat niet beperkt tot het handhaven van de openbare orde, veilig
heid en rust. Hij zal vaak ook geroepen zijn op de verschillende terreinen 
der menselijke weldadigheid de noodzakelijke voorwaarden te verwezen
lijken, de onmisbare omstandigheden te scheppen om het vrije initiatief 
der burgers tot volle ontplooiing te doen komen. Zo zal zijn taak steeds 
beperkt blijven tot datgene wat door de burgers wordt aangevoeld als de 
condicio sine qua non voor al hun ondernemingen. Deze opvatting van 
de staatstaak verschilt waarschijnlijk niet veel van het traditionele sub
sidiariteitsprincipe. Maar ze heeft inderdaad een geheel ander fundament 
gekregen. Loeff drukt dit zelf zo uit, dat niet het vrije gemeenschaps
leven zijn voltooiing in de staat vindt, maar dat veeleer de staat zijn vol
tooiing vindt in een rijk gevarieerd verenigingsleven. En de schrijver 
meent, dat daaruit toch ook wel een scherpere begrenzing van de staats
taak voortvloeit. Want omdat de traditioneel-scholastieke opvatting de 
zwaardrnacht niet voldoende onderkend heeft als het onderscheidend ken
merk van de staat, zal zij minder critisch staan tegenover een optreden 
van deze politieke gemeenschap als concurrent van het vrije maatschappe
lijk leven. Loeff daarentegen ziet hierin een ernstig bezwaar. 

Belangwekkend is de wijze, waarop de schrijver zijn visie op de staat 
en de rechtsgemeenschap tenslotte weer aan zijn roomskatholiek stand
punt en de thomistische orde-gedachte weet aan te passen. 

Enerzijds blijft hij trouw aan de universalistische visie op de mense
lijke samenleving, die tenslotte in de tijdelijke orde zelve zoekt naar een 
universele gemeenschap, die alle andere omvat en in welker doelstelling 
de doelstellingen van alle andere gemeenschappen haar volmaking vinden. 

In de natuurlijke sfeer is dit bij hem "de rechtsgemeenscha,p" gewor
den, in stee van de staat. Maar de rechtsgemeenschap als de uiterste 
poging van de mensheid, het morele ideaal ener universele liefdesgemeen
schap zo dicht mogelijk te benaderen "in de stof-geest situatie van haar 
aardse bestaan", bezit alleen in zichzelve niet de kracht nodig voor de 
realisering van haar taak. Zij heeft de steun nodig van een gemeenschap, 
die zich op een nog hoger (boven-natuurlijk) niveau bevindt, nl. de reli
gieuze gemeenschap. En deze gemeenschap is identiek met de Kerk, wat 
op rooms-katholiek standpunt uiteraard betekent: met het rooms-katho
lieke kerkinstituut. Typerend is daarbij dat hij de kerk rekent tot de 
"gemeenschappen van het morele niveau". In haar taak van kerstening 
van het maatschappelijk leven is volgens hem de kerk meer rechtstreeks 
op de rechtsgemeenschap dan op de staat gericht, omdat de eerste als 
natuurlijk bemiddelaarster tussen de gemeenschappen van het lager doel
matigheidsniveau en die van het morele niveau, ook voor deze beïnvloe
ding meer openstaat dan de politieke gemeenschap. 

Het geven van leiding op een wijze, waarin de eerbied voor de mense
lijke persoonlijkheid voorop staat, veronderstelt echter een zeker opti-
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mistisch vertrouwen in de menselijke natuur en toont daarmede duidelijk 
zijn distantie tegenover de augustinisch geïnspireerde richtingen in de 
moderne scholastiek, die zich veel dieper bewust zijn van de radicale bete
kenis van de zondeval. Volgens hem toont de ontwikkeling van recht en 
rechtsgemeenschap, die onder invloed van de christelijke beschaving heeft 
gestaan, ons duidelijk het beeld van een mens, die gedreven wordt door 
een moreel ideaal, niettegenstaande een beperkte visie op het eigentijdse 
ons soms het tegenovergestelde zou doen geloven. Bij de vervulling van 
zijn verheven zending staat het christendom dus niet in een louter vijan
dige maar in een verzwakte wereld, niet tegenover een onverschillige mens
heid, maar tegenover een die, mogelijk zonder het zich zelf bewust te 
zijn, smeekt om geholpen te worden. Het mensengeslacht is wel gevallen, 
maar niet tot de bodem bedorven. 

Deze gehele visie betekent volgens Loeff niet een breuk met het mach
tig beginsel der orde-eenheid zoals men dit bij Thomas van Aquino vindt. 
Zij voegt aan deze orde-eenheid slechts een nieuwe, nl. een derde dimen
sie toe, doordat zij ook de historie van het menselijk doen en laten om
vat, en ons dus toont hoe in de rechtsgemeenschap die doelmatige orde
eenheid van de kosmos in de historie tot wer!?elifkheid wordt en maar niet 
blijft zweven in de ideële sfeer van een volmaakte ideaalstaat, gelijk in 
de traditionele thomistische theorie van de samenleving. 

En Loeff is overtuigd, dat deze visie haar volledige verantwoording 
vindt in de leer van Thomas, indien men slechts bereid is in te zien, "dat 
ook hij voor de belichaming van zijn grootse, leidende, voor alle tijden 
geldende, gedaGhten gebonden was aan een historische werkelijkheid." 

Zo blijkt dus wel duidelijk, dat de schrijver, bij al zijn critiek op de 
thomistische staatsleer niet breekt met de universalistische kijk op de tijde
lijke samenleving, die alle tijdelijke levenskringen, onverschillig hun 
typisch verschil in geaardheid als delen van een hoogste tijdelijke gemeen
schap zoekt te vatten. En hier openbaart zich wel scherp het principieel 
verschil met de gedachte der souvereiniteit in eigen kring, die de wortel
gemeenschap der mensheid in schepping, zondeval en verlossing niet in 
een t,ijdelijke gemeenschap zoekt en aan het kerkinstituut nimmer de plaats 
kan toekennen, die alleen aan de alle tijdelijke samenlevingsverhoudingen 
te bovengaande gemeenschap der in Christus Jezus herboren mensheid 
toekomt. 

Niettemin, ondanks alle critiek, die ik op Loeff's visie heb geoefend, blijf 
ik zijn inhoudrijke rede als een zeer belangrijk symptoom zien in de 
jongste ontwikkeli.ng van de rooms-katholieke staatsleer. Zij verdient 
onzerzijds ernstige bestudering en overweging. En reeds het feit, dat hij 
door zijn accentuering van de zwaardmacht als kenmerk van de politieke 
gemeenschap zich weer is gaan bezinnen op de innerlijke aard van het 
staatsinstituut, bewijst dat de reformatorische opvatting van dit laatste, 
als "om der zonde wil" ingesteld, niet geheel langs hem is heengegaan. 
Zijn poging de zwaardmacht van de politieke gemeenschappen in verband 
te brengen met de noodsituatie, waarin de mens zich bevindt, wanneer 
zijn vitale belangen op het spel staan, die hij in "angstige bezorgdheid" 
met onverbiddelijkheid verdedigt, is ongetwijfeld door de existentialis
tische opvatting van de "zorg" en de "angst" beïnvloed. Er schuilt, zeker 
een kern van waarheid in, als men de staat van de zondige menselijke 
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zijde benadert, ofschoon de christen-denker die deze existentialistische 
motieven overneemt, wel eens mag bedenken, dat zij door Christus zelf 
als "heidens" zijt~ gebrandmerk(1

) en dus moeilijk dienst kunnen doen, om 
de innerlijke aard van de staat naar zijn normatief structuur-principe te 
belichten. De zwaardmacht als typisch fttndament van het staatswezen 
krijgt daardoor een karakter, dat geladen is met de existentiële spanning, 
waarin de mens in de zondeval zich juist ten aanzien van zijn primaire 
levensbehoeften bevindt. 

Door dit bijzonder niveau in de wijze van 's mensen instelling tegen
over zijn omgeving te belichten tracht de schrijver op zijn wijze door te 
dringen in de innerlijke aard van de staat. Ik wees er reeds op, dat dit 
van christelijk standpunt moeilijk is te verdedigen. 

Er schuilt een sterk irrationalistische trek in deze benadering, die in 
de sttbjectieve, zondige zijde van het staatsleven zijn innerlijke wet1'1tat,1:g
heid tracht te ontdekken en dus vergeet dat die wetmatigheid van norma
tieve aard is en boven de subjectiviteit staat. 

Maar in de accentuering van de zwaardmacht zelve als een kenmerk 
van de politieke gemeenschap is wel degelijk een vooruitgang tegenover 
de traditioneel-thomistische staatsleer op te merken. 

Dat Loeff daarbij halverwege is blijven staan en niet tot de volle inwen
dige structuur van de staat doordringt, houdt ongetwijfeld verband met 
de invloed, die de historische denkwijze op hem heeft uitgeoefend. De 
Historische school, zowel als de moderne sociologie hebben altijd getracht 
de staat tot een politieke machtsorganisatie te herleiden met negatie van 
de kwalificerende rechtsstructuur van dit verband. Daardoor ontstond voor 
de historische school het dialectisch probleem inzake de verhouding van 
"staat" en "recht" als twee vermeend "zelfstandige zijden van het ge
meenschapsleven van een volk" (Gierke). 

En de invloed van de histori~?che denkwijze verklaart ook Loeff's afkeer 
van het denken in grandleggende structuren. Ik zie echter een belangrijk 
lichtpunt in zijn rede. Het probleem van de innerlij!?e aard van het staats
instituut, dat in de universalistische denkwijze van de traditionele thomis-. 
tische staatsleer feitelijk was geëlimineerd, is door Loeff weer uitdrukkelijk 
gesteld. 

Wanneer hij dit probleem dieper doordenkt, zal hij onmogelijk vrede 
kunnen vinden bij een oplossing van de staat in een machtsorganisatie. 
Maar dan zal van uit deze diepere bezinning ook de thans door hem nog 
vastgehouden universalistische constructie van de tijdelijke samenleving 
als een geheel met delen noodzakelijk problematisch worden. 

Want het zoeken naar de eigen interne aard van de onderscheiden 
samenlevingskringen moet op de duur uitlopen op een erkenning van de 
onhoudbaarheid van de universalistische visie in al haar vormen. 

Thans meent hij nog, dat hij die universalistische visie niet aprioristisch, 
maar langs empirisch-historische weg heeft verkregen. 'Wanneer hij zich 
echter critisch rekenschap gaat geven van het feit, dat die visie zich in 
geen enkele vorm verdraagt met de erkenning van de eigen interne aard 
der verschillende levenskringen, dan zal ook dit "historisch universalisme" 
hem niet langer kunnen bevredigen. Reeels thans laboreert dit universa-

1) Matth. 6 : 32. 
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lisme bij hem aan een onoplosbare innerlijke tegenspraak Want wanneer 
"de rechtsgemeenschap" volgens zijn eigen zeggen principieel in aard 
verschilt van de politieke gemeenschap en de vrije maatschappelijke doel
gemeenschappen, hoe kunnen deze laatste dan ooit zioh als "delen" in 't 
geheel van een "universele rechtsgemeenschap" voegen? Wat deel is van 
een geheel kan toch alleen door de innerlijke aard van het geheel zijn be
paald ? En als dit zo is, kunnen de deelgemeenschappen nooit in aard van 
de totaal-gemeenschap verschillen. 

De thomistische staatsleer kon alleen daarom deze antinomie vermijden, 
omdat zij consequent de imnerlij!?e aard van de "lagere gemeenschappen" 
buiten beschouwing liet en ze alleen naar haar uitwendige doeleinden 
onderscheidde. Dan kon natuurlijk de teleologische beschouwing die doel
einden gemakkelijk in een hiërarchische orde voegen, waarbij de lagere 
doeleinden weer als middel van hogere werden geconstrueerd. Maar Loeff 
heeft, ofschoon hij die doel-beschouwing tracht te handhaven een element 
in zijn staatsopvatting gebracht, dat de bijl aan de wortel van deze 
visie legt. 

Vooral daarom moet men met grote belangstelling de verdere ontwik
keling van zijn denken afwachten. 

BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR. E. DIEMER 

In vroegere jaren kon het nog wel eens gebeuren, dat in de september
maand het politieke en maatschappelijke leven wat loom op gang begon 
te komen. Dit is nu wel anders geworden. Wiens leven wordt niet meer ge
dirigeerd door het zakboekje? En het zakboekje is een harde meester. 

Geen wonder dan ook, dat men het in onze tijd nuttig oordeelt, al dade
lijk in september onze aandacht te vragen voor instellingen en voor activi
teiten, die anders misschien in het gedrang zouden komen. Er komt dan 
een jeugdweek tot stand, een gezinsweek volgt straks, er is de reclasserings
clag en er zal stellig nog meer zijn. 

Tot de in september gebruikelijke zaken behoort de opening van het 
nieuwe parlementaire jaar. Dat nieuwe parlementaire jaar is ditmaal tevens 
de afsluiting van de huidige kabinetsperiode. Volgend jaar immers vallen 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat zal voor heel velen onder ons 
nog eens een extra portie activiteit vergen. 

De laatste troonrede onder een zittend kabinet doet als regel niet veel 
verrassingen verwachten. Zij draagt gewoonlijk het karakter van een sluit
stuk Een kabinet poogt in zijn laatste jaar nog wel te oogsten, maar voor 
zaaien is het de tijd niet meer. Ditmaal maakte de troonrede hierop geen 
uitzondering. Zij volstond goeddeels met het geven van een situatietekening, 
van een inventaris als het ware, en had als zodanig haar verdiensten. Toch 
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sprongen er nog wel enkele punten uit. In de situatietekening trof bijzonder 
de aandacht, die in dit hoge staatsstuk gegeven werd aan het vraagstuk van 
de atoomenergie. Minister Zijlstra heeft in verband met de mogelijkheden 
welke er liggen in de ontwikkeling van de atoomenergie, reeds gesproken 
van een nieuwe industriële revolutie, welke op komst is. Welnu, de aan
dacht, welke ook de troonrede aan het atoom heeft geschonken, laat zich 
terdege verklaren. Daarnaast is er het probleem van de woningbouw. Eigen
lijk ligt er iets beschamends in, dat we zelfs in deze periode, welke er een 
is van hoogconjunctuur en van algemene welvaart, dit probleem van de 
woningbouw niet doeltreffender baas kunnen worden. 

De troonrede ging uiteraard weer van de millioenennota vergezeld. Het 
woord millioenennota dateert nog uit de dager onzer financiële bescheiden
heid. Sinds geruime tijd is het reëler, van milliardennota te spreken, al 
blijft het waar, dat ook een milliard tenslotte uit millioenen is opgebouwd. 
Meer dan in de troonrede klonk in de millioenennota een toon van bezorgd
heid door. En inderdaad, er is allerwege welvaart, maar ook de cijfers 
van de staatsuitgaven vertonen een stijging, terwijl juist een daling voor 
de hand had gelegen. Dat dit verschijnsel de aandacht van de minister 
van financiën heeft - wij geloven het gaarne, maar verscheidene pers
commentaren lieten toch al wel doorschemeren, dat zij van de minister nog 
iets meer hadden verwacht. Misschien kan men dit het best in deze woor
den uitdrukken: men zou gaarne van hem zien niet alleen beheer, maar 
ook beleid. 

Intussen was er ook parlementair in deze septembermaand werk genoeg. 
De Tweede Kamer besteedde een belangrijk debat aan het wetsontwerp tot 
regeling van het kleuteronderwijs. Het is een belangrijk onderwerp en 
de wettelijke regeling komt bepaald niet te vroeg. Nu zij aanstaande is, 
bevat zij al dadelijk verscheidene goede elementen. Essentieel is wel, dat 
de financiële gelijkstelling straks ook geldt voor het kleuteronderwijs. Het 
debat over deze materie liep zelfs nog uit op een stellig ook belangrijke 
discussie over de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw in het algemeen 
en van de gehuwde ambtenares in het bijzonder. Wel een onderwerp, waar
bij zo enige principiële opmerkingen te maken vallen. Er bleek over deze 
kwestie niet binnen alle fracties eenstemmigheid te bestaan. Achter de 
schermen hebben de Kamerleden inmiddels studie gemaakt van het ont
werp-Landbouwwet en van het wetsontwerp op de algemene ouderdoms
verzekering, ook al weer onderwerpen, welke, naar in de openbare be
handeling wel blijken zal, aanleiding geven tot diepgaande discussies. 

Op het gebied van de partijorganisaties ontbrak het al evenmin aan 
activiteit. Onze liberale landgenoten waren wellicht beducht, achteraan te 
komen. Of achtten zij zich als opposanten verplicht tot een eerste woord? 
Hoe het zij, nog vóór de derde dinsdag hadden zij een landelijke toogdag 
georganiseerd, die als een demonstratie was bedoeld. Nu ontbraken er 
stellig niet enkele trekken aan, die men ook bij een demonstratie wel 
pleegt aan te treffen, maar toch moest de buitenstaander wel de indruk 
krijgen, dat de liberalen meer dan aan een demonstratie naar buiten be
hoefte hebben aan een bezinning binnenshuis. Onder een voorzitter die 
destijds behoord heeft tot de oprichters van de Partij van de Arbeid schijnt 
men moeilijk de liberale instelling te vinden, die voor deze tijd de meest 
wenselijke is. Wellicht niet zo bedoeld, maar niettemin niet onaardig 
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typeerde dit een der sprekers als volgt. Hij paste op het liberalisme het 
oude volksgezegde toe: "lelijk in de luièr, mooi in de sluier". Nu, dat 
er aan het oude liberalisme wel eens een luchtje zat, weten wij, maar in 
het jongere liberalisme zien wij nog niet de aanvalligheid van de bruid. 
En waar het schroom vertoont, zou men wel graag wat meer openhartig
heid en duidelijkheid wensen. Maar ja, daarvoor zit het nu juist "in de 
sluier". 

Wat niet onduidelijk was, is de begeerte van de liberalen om straks 
weer aan het landsbeleid deel te nemen. Nu, daar behoeven, globaal ge
nomen, geen bedenkingen tegen te bestaan. Er is alleen de moeilijkheid, 
dat de voorzitter der liberalen, tevens oprichter van de P. v. d. A., zich, 
de laatste tijd althans, nogal eens afkerig heeft betoond van compro
missen. Maar is in deze tijd en in ons land het landsbeleid anders mogelijk 
dan met het compromis? Op dit punt zal hij dus over de brug dienen te 
komen. 

Dan was er het beginselbesluit, dat het bestuur van Welter's K.N.P. 
nam om deze partij te doen opgaan in de KV.P. Dit besluit hing, zoals 
trouwens zonder omwegen werd aangegeven, rechtstreeks samen met het 
bekende bisschoppelijk mandement, dat om redenen, ontleend aan bezorgd
heid, op eenheid onder de rooms-katholieken had aangedrongen. Langduri
ge onderhandelingen tussen beide partijbesturen zijn aan dit besluit vooraf
gegaan en beide hebben moeten geven en nemen. De leden van de K.N.P. 
zullen straks binnen de K.V.P. niet een eigen groep vormen, doch wel van 
afwijkende mening mogen doen blijken. Aan de andere kant krijgen zij bin
nen de fractie van de KV.P. meer zetels dan zij bij eigen voortbestaan mis
schien zouden hebben verworven. Het viel immers aan te nemen, dat het 
bisschoppelijk mandement de trek naar de KV.P. toch wel zou hebben be
vorderd. Door het getroffen besluit verdwijnt een kleine, maar niet onbe
langrijke fractie uit onze Tweede Kamer, een fractie, welke aanvankelijk 
over de politiek met betrekking tot Indonesië een van de KV.P. afwijkend 
geluid deed horen, maar later ook met betrekking tot andere onderwer
pen. Het behoeft niet te verwonderen, dat met name de socialisten de 
verdere ontwikkeling volgen met een belangstelling welke men met de 
naam van politiek zou kunnen aanduiden. 

En last but not least - van de partijactiviteiten noemen wij - natuur
lijk - ook het convent van de A. R. Partij. De nieuwe organisatie gaat 
draaien en dat vergde nog veel beraad en het nemen van velerlei beslis
singen. Welnu, het co.nvent heeft al doen ervaren, dat de gang er in 
begint te komen en dat er hoop mag zijn inet het oog op de komende 
verkiezingen. Dat men uitgerust ten strijde kan trekken, daarvoor had 
dr. Bruins Slot gezorgd in een goed referaat onder de titel "Waarom ben 
ik Anti-Revolutionair?" Voorts is er voor de komende maanden een werk
schema opgesteld, dat alleen al verdient te slagen om de toewijding, waar
mede het tot stand kwam. Bovenal zijn de zaken, welke bij de komende 
verkiezingen op het spel staan, het waard. 

Op maatschappelijk gebied blijft de verhouding van lonen en prijzen 
en alles wat daarmede samenhangt de aandacht bezig houden. Bij alle 
christelijke organisaties, zowel werkgevers, boeren en tuinders, midden
standers en werknemers, bracht het jongste regeringsbesluit teleurstelling. 
Het is verblijdend, dat alle christelijke organisaties over de voor dit ogen-
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blik juiste loonpolitiek gelijk denken. Verwonderlijk is dat trouwens niet. 
De huidige loonpolitiek is een volop geleide en de christelijke organisaties 
zijn op goede gronden van mening, dat de tijd is gekomen in de loon
vorming meer vrijheid te brengen. Dat kan geschieden door de loonvor
ming, anders dan tot nu toe, bedrijfstaksgewijze te doen geschieden. Dit 
verdient veruit de voorkeur boven algemene loonronden, welke grote ge
varen in zich bergen voor het prijspeil en anderzijds te zeer zijn afge
stemd op de economisch meest zwakke ondernemingen. 

De regering heeft nu voor wat betreft de lonen een wat zonderling be
sluit genomen. Schijnbaar heeft zij een stap gezet op de weg naar be
drijfstaksgewijze loonvorming. Maar binnen de bedrijfstakken waar econo
misch loonsverhoging verantwoord is mag deze alleen worden gerealiseerd 
binnen de zgn. secundaire arbeidsvoorwaarden, met name in een langere 
vacantie met hogere vacantietoeslag. Is het de regering ontgaan, dat dit 
toch weer neerkomt op een loonsverhoging van drie procent? In feite is 
dit een nieuwe vorm van dirigisme. In plaats van het loondirigisme met 
vacantie te zenden hebben we nu het vacantiedirigisme gekregen. Volkomen 
begrijpelijk moest hiertegen van de kant der christelijke organisaties pro
test worden aangetekend. Haar bestaansrecht en ook haar bestaansnood
zakelijkheid is op dit practische punt nog eens weer bewezen voor wie 
te dezen aanzien onverhoopt nog mochten twijfelen. 

Twijfel zat er al evenmin in het duidelijke antwoord, dat het CN.V. 
deed uitgaan naar aanleiding van het Herderlijk schrijven van de synode 
der Nederlandse Hervormde Kerk. Er sprak teleurstelling uit, nu het 
Herderlijk schrijven zich op deze wijze over de organisaties had uitge
sproken. Dat het CN.V. echter bepaald niet bij de pakken neerzit, toonde 
het tijdens een voortreffelijk opgezette christelijk-sociale cursus, welke 
gelijkelijk trof door een keur van actuele onderwerpen als door een keuze 
van sprekers, naar wie te luisteren het wel zeer de moeite waard was. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

Ik heb op mij genomen een inleiding te leveren over het onderwerp: 
de verhouding van de politieke en sociale organisaties. 

Is het mogelijk mij ten aanzien van deze materie enige richtlijnen te 
verstrekken en mij oriënterende en instruerende lectuur te doen toe
komen? 

ANTWOORD: 

Over de verhouding van de A.R. Partij tot de vakverenigingen is weinig 
litteratuur verschenen. Voorzover deze vraag aan de orde is gesteld, is 
dit veelal zijdelings gebeurd in kranten- of tijdschriftartikelen en in refe
raten, die eigenlijk op andere onderwerpen betrekking hebben, maar waarin 
de verhouding van de A.R.P. tot de vakverenigingen op een of andere 
wijze zijdelings ter sprake komt. 

\ 
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Hiermede wil echter geenszins gezegd zijn, dat er over deze verhouding 
niets te zeggen valt. De maatschappelijke ontwikkeling geeft een steeds 
toenemende invloed der vakverenigingen te zien; de sterke positie der 
vakverenigingen wordt algemeen erkend; tal van politieke beslissingen wor
den in ons land niet meer genomen zonder dat de vakverenigingen er over 
zijn gehoord en er wellicht soms zelfs beslissende invloed op hebben ge
oefend. Richten wij onze blik op het buitenland, dan valt dezelfde tenden
tie, en dikwijls in verscherpte vorm, waar te nemen. 

Wat is de positie ener politieke partij tegenover deze alleszins actuele 
problematiek? 

Hoewel het spraakgebruik met vakverenigingen veelal alleen die der 
arbeiders op het oog heeft, vallen er ook onder de op de economische 
zowel als op de sociale zijde van het beroeps- en bedrijfsleven gerichte 
organisaties van ondernemers en patroons in groot- en kleinindustrie, 
handel, ambacht en landbouw. 

Willen wij de vakverenigingen en met name de vakverenigingen der 
arbeiders geen onrecht doen, dan zullen wij er ons terdege rekenschap 
van moeten geven, dat zij een zegenrijke invloed hebben uitgeoefend in 
hun strijd voor een waarachtige rechtsorde in zaken de arbeid en de 
arbeider betreffende. 

De misstanden uit de vorige eeuw, in de tijd van de industriële revolutie, 
die ook thans nog niet anders dan als bitter onrecht gekwalificeerd kun
nen worden, zijn maar al te bekend. Het is mede dank zij de vakvereni
gingen, dat deze misstanden zijn verdwenen. Nog belangrijker is wel
licht, dat de vakvereniging verbeterde toestanden in en met betrekking 
tot het arbeidsleven niet alleen heeft afgedwongen, maar ook, alleen reeds 
door haar bestaan en haar actie, vooral in de latere periode, toen de 
vakvereniging zelf volgroeid geraakte, mede heeft bevorderd, dat men in 
brede kring "de sociale kwestie" ging leren zien als een probleem, dat op
gelost diende te worden. Zo is ongetwijfeld mede aan de vakverenigingen 
te danken, dat alle groeperingen van het Nederlandse volk thans de ar
beider een in sociaal, economisch en ethisch opzicht behoorlijke positie 
wensen te waarborgen. Dat hierin de religieus-levensbeschouwelijke instel
ling het karakter van het verworven inzicht beheerst, behoeft wel geen 
nader betoog. 

Intussen kunnen wij vermoedelijk zeggen, dat het sociale vraagstuk, 
zoals dat in de vorige eeuw werd gevonden, door allerlei sociale maat
regelen is opgelost, zeker niet in de laatste plaats dank zij het werk der 
vakverenigingen. 

Er is nog een aspect, dat in de huidige situatie stellig niet minder 
belangrijk is, het probleem dat u aan de orde stelt, namelijk de verhou
ding van de vakvereniging - en dan niet alleen die der arbeiders - tot 
de politiek en tot de politieke partij. 

Het stellen van deze vraag maakt het nodig ons rekenschap te geven van 
het onderscheid tussen de vakvereniging en de politieke partij. Wat is 
het centrale punt, waardoor beide organisaties worden gekarakteriseerd? 

De vakvereniging is, krachtens haar aard, gekenmerkt door haar ge
richtheid op een groepsbelang. 
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De politieke partij is, krachtens haar aard, gekenmerkt door haar ge
richtheid op het algemeen belang. 

Deze twee standpunten laten zich principieel niet onder één noemer 
verenigen. 

Ter vermijding van misverstand zij uitdrukkelijk vastgesteld, dat deze 
onderscheiding volstrekt geen diskwalificatie van de vakvereniging in
houdt. Integendeel: zolang de vakvereniging gericht blijft op het waar
nemen van het particuliere belang heeft zij aan de voor dit verband 
geldende wet beantwoord; eerst indien zij haar eigen grenzen (souvereini
teit in eigen kring) overschrijdt en treedt op gebieden waar de vakvereni
ging niet kan en mag handelen, omdat daar een gezichtspunt nodig is dat 
zij krachtens eigen innerlijke structuur niet bezit, is het mogelijk een 
diskwalificerend oordeel uit te spreken. Maar daar behoort dit ook met 
klem en overtuiging te geschieden. Dan wordt immers een stuk levens
terrein door een onbevoegde wederrechtelijk in bezit genomen, met alle 
gevolgen van dien. 

Bepalen wij ons thans tot de grensoverschrijding naar de zijde van de 
staat, dan kunnen wij als antirevolutionair beginsel stellen dat de overheid 
het algemeen belang moet behartigen onder het gezichtspunt van de pu
blieke rechtsbedeling. De overheid is ook de volstrekt enige instantie, 
welke krachtens de goddelijke orde deze taak kan volbrengen; zij is hiertoe 
uitgerust met de zwaardmacht, een zegen indien deze macht wordt ge
bruikt ten dienste van het algemeen belang (rechtsstaat), een vloek indien 
deze macht, tegen de goddelijke orde in, wordt gehanteerd in dienst van 
een privaat belang. 

N u is een politieke partij geen overheid, maar toch, doordat zij be
trokken is op de vervulling van het overheidsambt, gericht op de publieke 
rechtsbedeling ten dienste van het algemeen belang. 

Van uit deze achtergrond wordt de vraag actueel of in de verhouding 
tussen vakvereniging en politieke partij, en meer misschien nog: tussen 
vakvereniging en regering, het onderscheid tussen de structuur van beide 
wel voldoende wordt ingezien. 

Waar het gezicht op de scherpte van dit onderscheid verloren gaat, 
betekent dit een aantasting van de rechtsstaat; dan wordt immers de 
Z'Waardmacht der overheid niet meer voor het algemeen belang, maar 
voor het particuliere belang ingezet. Dat houdt in de aantasting van de 
grondslagen van de staat! 

Zijn zulke verschijnselen thans waar te nemen? Naar mijn indruk 
stellig. 

Enerzijds laat zich dat verklaren doordat de verschillende levenster
reinen in steeds toenemende mate vervlochten geraken. De souvereiniteit 
in eigen kring geeft immers geen statische, ruimtelijk bepaalde grens, 
waarbinnen de staats sfeer tegenover de andere sferen gevangen blijft. De 
souvereiniteit in eigen kring is fundamenteel, maar dan als scheppings
structuur, met betrekking tot de staat in die zin, dat deze onherleidbaar 
is tot welk ander verband ook, een volkomen eigensoortige karakteristiek 
heeft, zoals boven aangegeven. De staatswerkzaamheid zal dan ook altijd 
als .staats-werkzaamheid onderscheiden blijven. Wat echter tot deze staats
taak behoort, is mede bepaald door historische omstandigheden, door 
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plaats en tijd. Welnu, de staatstaak is zeer ingewikkeld en veelomvattend 
geworden. Allerlei terreinen, waarop de staat zich enkele tientallen jaren 
geleden nog niet begaf, moeten thans in het algemeen belang van uit 
het gezichtspunt van het recht worden geregeld. Ook sociaal-economische 
aangelegenheden; ook tal van andere aangelegenheden, waarbij groeps
belangen in het geding zijn. Het behoeft geen verwondering te wekken, 
dat hiermede een nieuwe problematiek is opgekomen: hoe kan de staat 
temidden van tal van belangenorganisaties, welke ieder op haar gebied 
ten volle bevoegd zijn, de competentie en de vrijheid dezer organisaties 
tot haar recht laten komen - ook door van haar kennis in zijn arbeid 
gebruik te maken - zonder aan zijn roeping, het hanteren der zwaard
rnacht slechts en uitsluitend in het algemeen belang, te kort te doen? 

Anderzijds kunnen wij als consequentie der "sociaal-democratische" 
beginselen - me.n lette op de betekenis van deze term naar zijn samen
stellende delen - de tendentie opmerken, overheidsgezag in handen te 
spelen van, meestal economisch gekwalificeerde, belangengroeperingen. 
Wij worden hier gesteld voor het verschijnsel, dat de corporaties, welke 
ieder op haar eigen gebied reeds aanzienlijke macht bezitten, aanspraken 
doen gelden op overheidsmacht. Dit streven openbaart zich óf in machts
vertoon der corporaties, óf - wat minder doorzichtig is - door de poli
tieke partijen en de staatsoverheid, onder het motto der democratie, zo
danig te beïnvloeden dat het onderscheidend vermogen verloren gaat en te 
goeder trouw de overheidsmacht wordt ingezet voor het particuliere be
lang in de plaats van het algemene belang. Dat het einde van deze weg 
de totalitaire partijstaat is, met vernietiging van de rechtsstaat, behoeft 
wel geen betoog. Dat het voortgaan op deze weg wordt vergemakkelijkt 
door de boven reeds aangeduide verwikkeling van het maatschappelijke 
leven, ligt evenzeer voor de hand. Dat er ter verhindering van deze revo
lutionaire ontwikkeling en ter handhaving van het ware karakter der over
heidsmacht een uiterst belangrijke taak is weggelegd voor de christelijke 
politieke partij en de christelijke vakvereniging beide, dient met grote 
nadruk te worden gesteld. Reeds sinds het einde van de eerste wereld
oorlog staat in feite deze vraag in het centrum der nationale en inter
nationale politiek. Slechts hij die de werkelijkheid ziet als schepsel, schep
ping, onzelfstandig, waarin geen verbandsstructuur de andere kan over
heersen daar zij alle als "schepping" overeenkomen, geen méér is dan de 
andere, ieder echter naar zijn eigen aard, kan het wezenlijke verschil van 
de staat en andere verbanden ontdekken. Dit laatste is een geloofs
standpunt. 

Vatten wij het bovenstaande samen, dan kunnen wij concluderen, dat 
er wel in toenemende mate, alle aanleiding is, op onze hoede te zijn voor 
het binnendringen van sociaal-economische (en andere) belangenorganisa
ties in de overheidssector, waarbij uiteindelijk de beschikking over en de 
hantering van de zwaardrnacht op het spel staat. 

Wij zullen daarbij onze weg moeten zoeken in de verwikkelde situatie 
van het heden, hetgeen allerminst gemakkelijk en zeker niet voltooid 
is, een dringende opgave echter voor de Anti-Revolutionaire Partij op het 
gebied der politiek en voor de christelijke belangenorganisaties op haar 
terrein en zodoende gezamenlijk het getuigenis geven van Jezus Christus 
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als Heer van alle terreinen, daarin de souvereiniteit in eigen kring naar 
zijn diepste grond belijdend. 

In het bovenstaande is de vraag weliswaar niet rechtstreeks beant
woord, zijn echter naar ik hoop enige richtlijnen gegeven, waarlangs een 
betoog valt op te bouwen. MR. W. C. D. HOOGENDIJK. 

G. 

BOEKBESPREKING 

Dr. M. C. SMIT, Het goddelijk geheim in de geschiedenis. 
Uitg. Mij J. H. Kok N.V. Kampen, 1955. 

Het 1s geen gemakkelijke taak, welke de redactie van ons tijdschrift 
mij heeft opgedragen door een bespreking te verzoeken van de rede, waar
mede Dr. M. C. Smit zijn hoogleraarsambt in de Geschiedenis en haar 
Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit op 27 september jl. heeft aanvaard. 

In deze rede worden wij namelijk, gelijk op nagenoeg elk ander gebied, 
zo hier op dat der geschiedenisbeoefe.ning, geconfronteerd met het feit, 
dat wij nauwelijks begonnen zijn met het doordenken der consequenties 
van het grondbeginsel, dat de stichter der Vrije Universiteit ons heeft 
voorgelegd. 

Het goddelijk geheim in de geschiedenis, wat hebben de christenen 
aller tijden zich daarover niet het hoofd gebroken; vanaf de vroege 
middeleeuwen, gelijk Prof. Smit ons verhaalt, tot op de nieuwe recht
zinnige en sectarische bezinningen van onze tijd. 

"Er kan een innerlijke noodzaak zijn," zo zegt de spreker en schrijver 
van deze oratie, om zich tot de onderwerpelijke vraagstukken te wenden, 
niet om het mysterie te willen oplossen, "doch om uit te vorsen tot in 
welke diepten ze reiken en tot in welke uithoeken ze voorkomen." 

Wie dit leest, verstaat, over welke onpeilbaar diepe zaken de rede 
handelt, welk een taak haar samensteller zich heeft voorgehouden en met 
hoeveel voorzichtigheid onzerzijds slechts daarover een woord kan worden 
neergeschreven. 

N adat de schrijver er onze aandacht voor heeft gevraagd, dat tegenover 
de afzijdigheid der laatste decennia, alom voor de in geding zijnde vraag 
in onze tijd weer belangstelling is ontwaakt; .nadat hij gewezen heeft op 
Augustinus' geheiligde reserve en tegelijk diens uitgesproken overtuiging 
dat het geheimenis in de geschiedenis zijn oorsprong vindt in het goddelijk 
geheimenis, komt hij reeds dadelijk op wat z. i. de kern vormt van de 
strijd om het probleem. Zo meldt hij ons van de vroeg-middeleeuwse ge
schiedbeschouwing: "W el viel het Christusmysterie niet uit, maar voor 
een duidelijk inzicht in de relatie van dit mysterie tot het goddelijk hande
len had men zichzelf de weg afgesneden." Het eind van deze ontwikkeling 
is geweest, dat de scholastiek een splitsing is gaan maken in een door de 
wereldorde middellijk werkende wil van God en een onmiddellijk godde
lijk ingrijpen. 

Mèt Augustinus moet ook de schrijver de traditionele . speculaties over 
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"de vinger Gods" in de geschiedenis afwijzen, welke immers God in een 
tweeslachtige houding tegenover zijn creatuur brengen door deze laatste 
enerzijds haar gang te laten gaan en anderzijds op uitzonderlijke wijze zich 
ermede te bemoeien. Hij wijst in dit verband op de duidelijke lijn der 
Heilige Schrift in het boek Job en in de 73e Psalm, waaraan wij gaarne 
een enkele verwijzing naar het Nieuwe Testament toegevoegd hadden ge
zien. Maar daarna komt hij - en dit is iets, waarop wij menen, niet ge
noeg te kunnen wijzen - tot een niet minder ernstig bezwaar, en wel 
tegen de tussen de beide wereldoorlogen in christelijke kring jegens het 
vraagstuk aangenomen houding. 

Onder gerechtvaardigde afwijzing van de speculaties, meende men toen 
niet beter te kunnen doen dan de beoefenaar der geschiedwetenschap uit 
te nodigen" zich uitsluitend bezig te houden met de historische orde of 
met "menselijke overwegingen, menselijke voornemens en menselijke 
daden." Is het niet, alsof het kennis nemen van deze mededeling ons moet 
bevestigen in de sinds het einde van de laatste oorlog gegroeide over
tuiging omtrent de, zij het aanvankelijk niet gewilde en niet doorziene, 
saecularisering van ook het gereformeerde denken in de periode tussen 
de beide wereldoorlogen? 

Het grote gevaar van zodanige houding is, aldus Dr. Smit, "dat God 
hoog boven ons komt uit te zweven en de geschiedenis haar eigen gang 
gaat naar eigen wetten en beseffen", en dat God daarin een randfiguur 
wordt. Waarna hij kloek eigen program afkondigt: "En wanneer de be
trekking tussen God en de geschiedenis, als een voor het menselijk kennen 
ontoegankelijke werkelijkheid bezig is uit de wetenschappelijke houding 
te verdwijnen dan wil ik haar, ondanks de reeds ontdekte afgronden welke 
hier gapen, toch nog terug halen in de wetenschappelijke problematiek, 
alvorens de definitieve beslissing valt." 

In de wetenschappelijke problematiek! Dat staat dus rechtstreeks tegen
over de houding der jaren twintig en dertig onzer eeuw. Toen trachtte 
men zich te redden door de vraag te verdelen over geloven en wetenschap 
bedrijven. "Maar," zo vraagt de schrijver, "wanneer God nu eens intiem 
in deze wereld aanwezig is, wanneer Hij van moment tot moment daarin 
handelt en alle dingen op Zich betrokken heeft, hoe kan men dan nog 
enige waarheid omtrent de geschiedenis zeggen, terwijl men God buiten 
beschouwing laat en slechts een algemene belijdenis over Zijn voorzienig 
bestuur uit?" Als waarschuwend voorbeeld verwijst hij naar de ontwik
kelingsgang van Ranke, die zich aanvankelijk in gelijke richting bewogen 
had als Prof. Smit vóór zich ziet en geëindigd is met de idee der imma
nente wetmatigheden in het historisch proces te hulp te roepen, teneinde 
het verband tussen de historische feitelijkheden niet kwijt te raken. 

Reeds zijn wij, hier aangekomen met onze lezing van Prof. Smits rede, 
geneigd er op vooruit te lopen en de er in opgeworpen vraag voor heel 
het gebied der wetenschappelijke werkelijkheid te gaan opwerpen, of de 
schrijver valt ons reeds bij en merkt op: "Dit brengt ons tot een - in alle 
bescheidenheid gestelde - diep ingrijpende vraag: is de wetenschap lang
zamerhand niet zover van de goddelijke realiteit verwijderd geraakt, dat 
ze niet meer het orgaan bezit de relatie Gods tot Zijn wereld in haar 
probleemstellingen te betrekken?" 

Dit is dus het algemene probleem, dat de nieuw opgetreden hoogleraar 
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ons voorlegt, in het midden zijner oratie, aleer hij verder gaat met de 
hier rijzende vragen op zijn eigen vakgebied te betrekken. 

Wij mogen niet nalaten, Prof. Smits eigen formulering letterlijk te laten 
volgen (blz. 17): "Wanneer God dan zo intiem aanwezig is in de dingen, 
worden ze pas volledig gekend wanneer in de wereldlijke kennis de kennis 
omtrent het goddelijk mysterie is vervat. Is dit mysterie een vooroordeel? 
Geenszins; het begrip vooroordeel is opgekomen om datgene aan te 
duiden wat vóór het rationele denken ligt. Maar wat het geloof ons zegt 
ligt in het wetenschappelijk kennen verweven en het wetenschappelijk oor
deel is slechts juist en waar voorzover daarin ook is opgenomen wat langs 
andere weg, i. c. langs de weg van het geloof wordt gekend. Of nauwkeuri
ger gezegd - want men zou zo nog weer de indruk kunnen krijgen dat 
het ging om twee gescheiden kenwijzen -: het geloof is niet ornament 
van op andere wijze verworven kennis en ook niet een subjectief vooroor
deel waarvan de wetenschappelijke onderzoeker zich nimmer geheel kan 
losmaken, doch is een bewuste, op God en de goddelijke Openbaring be
trokken inhoud van de wetenschappelijke methode, waarmee de onder
zoeker zijn "veld" tot ontsluiting brengt." 

Het "hoge woord" is er dus uit: een bewuste, op God en de goddelijke 
Openbaring betrokken inhoud van de wetenschappelijke methode, waar
mee de onderzoeker zijn "veld" tot ontsluiting brengt (curs. van ons, M.). 
De methode der christelijke wetenschapsbeoefening als zodanig, behoort 
zich dus intern te onderscheiden van die der dusgenaamd neutrale, omdal 
God in het veld van onderzoek aanwezig is en dit derhalve buiten Hem 
om niet gekend kan worden. 

Het gaat de auteur dus, als wij hem goed begrijpen, niet om de ver
dediging op zichzelve van het goed recht en de plicht ener specifiek 
christelijke beoefening der wetenschap, i. c. der geschiedwetenschap en 
daartoe behorende wijsbegeerte. Dit alles staat voor hem tevoren vast. 
Dat de christelijke wetenschapsbeoefening in haar immanente en transcen
dentale critiek de religieuze principes van de tegenstander behoort te ont
maskeren teneinde zo tot het eerlijke wetenschappelijke gesprek te ge
raken; dat het daarin zal gaan om de keuze van het archimedisch punt 
voor het theoretisch denken, dit behoeft voor de schrijver geen betoog 
meer. Dat het eigen, christelijk, inzicht eerst kan worden verwacht en 
verkregen door zelf positie te kiezen in de volheid der waarheid, welke 
geen vrucht van menselijk denken is, en dat een christelijke wijsbegeerte 
de eerste theoretische uitwerking aan dit inzicht moet verschaffen, dit mag 
aan een gereformeerde universiteit worden voor-ondersteld. 

Het gaat thans om iets anders, om een verdere uitwerking, welke zich 
tot in de vakwetenschappen direct voelbaar maakt. 

Niet alleen de stellingkeuze van het theoretisch denkend subject in de 
ware wortel der creatuur is onontbeerlijke voorwaarde voor het christelijk 
denken, doch vervolgens is van primair belang datgene wat de denker, 
als onmiddellijk gevolg dezer stellingkeuze, centraal gaat stellen in zijn 
veld van onderzoek, in zijn Gegenstand. 

Evenals bij het leerstuk der transcendentale critiek van het theoretisch 
denken zelf, zo duikt ook nu weer in de eerste plaats de vraag op naar 
de structuur van dat denken, thans in zijn verband met de respectievelijk 
gekozen velden van onderzoek. Reeds zeide schrijver (blz. 12): "Verleden 
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en heden, denken, kennen en handelen, sociologie, economie, historie en 
zoveel andere wetenschappen komen alle samen in dezelfde problematiek 
om de aanwezigheid van het goddelijk mysterie in de werkelijkheid." En 
aan het eind van de rede stelt hij wederom het economisch leven met name 
aan de orde. 

Alzo: het goddelijk mysterie in de werkelijkheid, ontmoetend onder alle 
menselijke bezigheid ook de wetenschapsbeoefening, en binnen haar de 
wijsbegeerte, de sociologie, economie enz. enz.; onder deze vele de weten-
3chap der geschiedenis in haar encyclopaedie en vakproblemen. 

Het is intussen geen wonder dat juist op dit gebied het ons bezig 
houdende vraagstuk zo scherp opvalt. Geschiedenis immers kan men in 
tweeërlei zin opvatten, t. w. als het concrete alomvattende gebeuren èn als 
het specifieke veld van onderzoek der historiewetenschap. In het concrete 
gebeuren vinden ook de andere vakwetenschappen haar terrein en er zal 
dus een leidraad nodig zijn ter afgrenzing van de Gegenstand der ge
schiedbeoefening als zodanig. Doch daarmede staan wij voor de nieuwe, 
in ons geval grote, moeilijkheid dat deze grens geen extern doch een intern 
karakter draagt. Ook wanneer wij boven bedoelde leidraad - langs alge
meen wijsgerige weg - hebben gevonden, dan doet zich onverwijld het 
scheppingsprincipe der universaliteit in eigen kring gelden, hetwelk mee
brengt dat niet alleen datgene wat er "gebeurt" met de dingen die in eer
ster instantie tot andere vakgebieden behoren, aan de historiewetenschap 
ter kennisneming en beschrijving toevalt, doch dat bovendien door haar 
van het op die andere vakgebieden voorvallende ernstig kennis genomen 
moet worden. 

Het proces der historie immers speelt zich ,niet af binnen een facet 
onzer levenswerkelijkheid doch in haar totaliteit. En zo zullen wij nimmer 
kunnen vaststellen, welke historische betekenis aan al wat er gebeurt moet 
worden toegekend, wanneer de eigen intrinsieke zin dier andere gebieden 
aan de historicus zou ontgaan. 

En daar komt nog iets zeer belangrijks bij, in het bijzonder met het 
oog op wat ons in de besproken oratie bezig houdt. 

Alleen voor de historist is het gebeuren binnen de mensheid een hori
zontaal verloop met geen andere definitieve norm dan het onderscheid 
tussen vroeger en later, al spreekt men, inconsequent, van opkomst, 
hoogtepunt en afgang ener cultuur. De christen moet in de geschiedenis 
een dynamiek erkennen, welke een verticale dimensie vertoont in de nade
ring tot of de afkeer van God. En binnen deze dynamiek speelt het mense
lijk kiezen en handelen, zoals dat door andere vakwetenschappen dan de 
historische wordt bestudeerd, zijn beslissende rol van ontsluiten dan wel 
verstarren. 

De aanvang dezer dynamiek kan de christen nergens anders ontwaren 
dan in het geloof der mensen, gehoorzaam dan wel afvallig, die de ge
schiedenis vormen in de onderscheiden posities, waarin zij, hoog of laag, 
zijn geplaatst. En het was op dit geloof dat Groen van Prinsterer het oog 
had, wanneer hij zich, zij het in taal en begrippen van zijn tijd, over deze 
zaken uitlaat en het heeft over de "ideeën", welke de leiding hebben in 
de historische ontwikkeling. In deze ligt o. i. het aanknopingspunt voor 
het onderzoek van de christen-historicus als zodanig en het doet in zekere 
zin recht wedervaren aan het waarheidsmoment in de door ons als ge-
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saeculariseerd geoordeelde opvattingen daarover van voor de tweede 
wereldoorlog hier te lande. 

Het historisch-philosophisch en -vakwetenschappelijk ernst maken met. 
deze enorme materie stelt een grote eis aan de christen-historicus en hij 
zal bij het doordenken van het door Prof. Smit aan de orde gestelde onder~ 
werp aan de gereleveerde standen van zaken niet kunnen voorbijgaan. 
Misschien ware het juist geweest, daarop in de rede even te attenderen, 
waar de structuur van de Gegenstand aan de orde werd gesteld. Zij 
immers brengt ons in aanraking met de dynamiek der wereldorde. 

Het spreekt te meer, daar de schrijver ons in het vervolg der rede het 
moderne subjectivisme doet ontmoeten dat, in de existentie-idee, langs 
historische weg de mens een uitweg tracht te bieden uit de beklemming 
van het historisme der feitelijkheden. Hij komt dan allengs tot een tegen
over-elkander-stelling van intra-mundane verbanden en transhistorische 
zin, en houdt ons tenslotte de immer weerkerende vraag der geschiedenis 
voor: hóé valt uit empirisch aanwijsbare samenhangen ooit een historische 
gesloten causaliteit te verklaren, wanneer wij tussen "oorzaak" en "gevolg" 
niet het mysterie willen laten staan? Ligt niet juist in deze tussenzone 
de mogelijkheid van bevrijding uit de dwang der omstandigheden? 
(blz. 26). 

Terwijl de schrijver op deze vraag voorshands geen antwoord geeft, 
waar toch hier het veld wordt betreden dat hij zich in het bijzonder voor 
nader onderzoek heeft voorbehouden, schenkt hij ons een belangrijke 
aanwijzing voor de richting, waarin zijn denken zal gaan. 

Enerzijds ziet hij de mens ingeweven binnen de tijdelijke verhoudin~ 
gen, anderzijds is deze door de transcendente kracht Gods daaraan ont
heven en wel in zijn totaliteit. "Welnu," aldus Dr. Smit, "in dat oord van 
ont-stijgende geborgenheid in de relatie met de Transcendente woont de 
menselijke vrijheid èn verantwoordelijkheid." Het geldt voor gelovige en 
ongelovige tezamen. Want het is God Die de mens, ook in diens afval, in 
de transmundane - d. i. religieuze - relatie handhaaft en hem daarin 
ter verantwoording blijft roepen. Daarmede is aan het "historische feit" 
zijn eigenmachtigheid ontnomen. 

En de schrijver trekt (blz. 28) het gordijn geheel open, waar hij schrijft: 
"Evenals niemand anders dan God alleen de mens de intramundane ver
houdingen kan doen over-stijgen in de transcendentale relatie, evenzo kan 
niemand het absolute aan de dingen waarmee ze zich laten gelden, ont
roven dan Christus alleen. Op radicale wijze spreekt Christus in de Open
baring over de doorbreking van de continue, horizontale gang der dingen 
en van de historische samenhangen en over het einde van de eigenmach
tigheid der feiten." 

Even voor het einde der oratie trekt hij de conclusie uit zijn beschou
wingen: "Christus' woorden wijzen er op dat de God-gerichtheid niet 
buiten de ordeningen en feiten omgaat, doch hen aangrijpt. Daarom was 
het mogelijk op mensvormige wijze over de historische dingen te spreken: 
aan hun relatie tot de mens ontspringt hun autonomie en zelfconstituering, 
doch in diezelfde relatie zijn zij voorwerp van goddelijke vernieuwing. 
Wanneer dan de relatie tot de Transcendente eerst het feit constitueert, 
dan is het niet meer mogelijk de intramundane verhoudingen te verstaan 
zonder deze relatie in rekening te brengen." 
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Daarmee staan wij mèt Prof. Smit en met de vroege middeleeuwen 
bij het centrum aller vragen, waaraan men om allerlei redenen hetzij is 
voorbijgegaan hetzij er van is afgeweken. Gelijk op de bodem van heel 
het mensenbestaan, zo ligt eveneens op de bodem van elke wetenschap
pelijke Gegenstand, zich binnen die der geschiedenis bijzonder voelbaar 
makend, de transcendentale vraag naar de betekenis van de verhoogde 
Christus. Zonder Hem geen aanraking met enig probleem, gewild of 
ongewild, zonder Hem geen uitzicht op enige oplossing. Hij zelf is het, 
Die oplost, Die opgelost heeft. De wereld zal Hem móéten te voet vallen, 
maar voor de christen gaat het er om, ook in de wetenschaps beoefening 
openlijk van Hem te getuigen. Van Hem, want de eer van de Vader komt 
buiten Hem nooit in zicht. 

Christus' overwinning roept ons dus ook toe vanuit de wortels der 
geschiedeniswetenschap. De vrijheid die uit Hem is, grijpt de tijdelijke 
dingen aan, gelijk Dr. Smit terecht in het midden stelt. De gelovige zal 
zich derhalve hebben te beijveren de wegen te zoeken, de wetenschappelijk 
structurele wegen, zo hij wetenschapsbeoefenaar is, om er van te ge
tuigen. Naar onze mening zal hij zich niet mogen vleien met de gedachte, 
de hiaten der historisch-causale continuïteit te kunnen aanvullen, zeker 
wel in de laatste plaats met het mysterie, dat, naar des schrijvers woorden, 
mysterie behoort te blijven. Maar hij zal binnen de geschiedenis het geloof 
zich zien richten op dan wel afkeren van God en dit zal voor hem de cen
trale maatstaf zij.n - zij het in zeer diep perspectief - ter beoordeling van 
het verloop der feiten. 

Wij veroorloven ons een kleine slotopmerking. Wij haalden boven 
schrijvers uitlating aan het begin zijner blz. 28 aan. Hij zegt daar dat 
alleen God de mens de intra-mundane verhoudingen kan doen overstijgen 
en dat evenzo niemand dan Christus alleen het absolute, waarmee de 
dingen zich doen gelden, daaraan kan ontroven. 

Zouden wij het niet zó mogen en moeten zeggen, dat de mens, krachtens 
Gods wereldorde, noodwendig de intramundane verhoudingen te boven 
gaat en dat krachtens diezelfde wereldorde niets in deze schepping abso
luut kán zijn. 

Dit is natuurlijk op dezelfde wijze door de schrijver bedoeld. Het wil 
ons echter voorkomen, dat wij de betekenis der scheppingswet in haar 
religieuze wortelstructuur en in de bijzondere zin-structuren tegenover 
het hedendaags irrationalisme - dat ons inderdaad vele waarheden in 
nieuwe vorm onder de aandacht brengt - scherp dienen te onderlijnen. 

Tegen deze achtergrond komt dan te helderder uit hetgeen Dr. Smit 
integraal ons bedoelt in te scherpen. Christus doorbreekt overwinnend het
geen een horizontale gang der dingen en eigenmachtigheid van feiten ge
noemd wordt, zoals deze gang en deze feitelijkheden voortvloeien uit de 
afvallige geloofshouding van de mens, te wiens verantwoordelijkheid de 
schepping is gesteld. Hij stelt, transcendent, het niet van deze wereld 
zijnde Koninkrijk midden in de wereld. Het wordt door de geloofsstrijd 
Zijner getuigen in de historie vertegenwoordigd en dat is de zinontsluiting 
van de historie. 

Op de volheid van dit gebeuren zal de hIstoriewetenschap noch enige 
andere, ook niet de theologie, ons ooit uitzicht kunnen verschaffen, omdat 
zij de tijd te boven gaat en alleen in het geloof wordt gezien. Maar binnen 
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de wetenschappelijke Gegenstand leidt en concentreert zij onze aandacht 
en werkzaamheid en bepaalt richting en gang van het christelijk weten
schappelijk onderzoek. Terecht schrijft Prof. Smit (blz. 30): "Het wordt 
zijn taak (nI. van de christen-historicus) de geschiedfilosofische problemen 
vanuit het in-elkaar-grijpen van intramundane en transhistorische werke
lijkheid opnieuw te doordenken ... " Dat hierbij slechts het van moment 
tot moment actuele geloofsinzicht het onderzoekend verstand op het spoor 
der wetenschappelijke waarheid kan zetten en houden, behoeft wel geen 
betoog. 

Niet alleen vanuit een oógpunt van geschiedbeoefening doch uit het 
centrale gezichtspunt van de beoefening allér wetenschappen zijn wij Prof. 
Smit in het huidig tijdsgewricht bijzonder dankbaar voor de weg, die 
hij ons heeft gewezen en wij zouden wensen, dat elk Nederlands geleerde 
van calvinistische titel het ernstig ter hand nam. De schone uitvoering van 
het geschrift is daarvoor een dubbele uitnodiging. De schrijver moge onze 
bespreking zien als een aarzelende poging tot het begin van gedachten
wisseling over het hem en ons zozeer boeiende· onderwerp. 

J. P. A. MEKKES. 

MR. C. DE Ru, De strijd over het Hoger Onderwijs tijdenos 
het ministerie-Kuyper, prfschr. Amsterdam V.U. 
1953, 186 blz. 

Twee jaar na de verdediging van dit proefschrift is de inhoud daar
van nog bij uitstek actueel. De Vrije Universiteit, die een der voornaamste 
plaatsen in deze studie inneemt, vierde haar vijfenzeventigjarig jubileum. 
De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hield daarbij 
een rede, waarin hij de strijd van de Vrije Universiteit als gewonnen be
schouwde. De vraagstukken, die een halve eeuw geleden aan de orde 
waren, zullen ook bij een mogelijke herziening van de hogeronderwijswet 
in de vorm, zoals die thans aanhangig is, vrijwel alle weer aan de orde 
worden gesteld. De nieuwe oriëntering van de overheid ten opzichte van 
het geestelijk leven van het volk, waarover zij is geplaatst, zal dwingen 
tot nieuwe bezinning bij die groepen, welke in dit opzicht een gewijzigde 
houding willen aannemen. 

Toch is daarmede de betekenis van dit proefschrift nog niet uitgeput. 
De problemen, die bij de herziening van de hogeronderwijswet onder het 
kabinet-Kuyper aan de orde kwamen, concentreren zich alle om de ver
werkelijking van de vrijheid. Na het revolutiejaar 1848 toch wenste men 
ernst te maken met de realisering van de vrijheidsgedachte, die men sinds 
de Franse revolutie vergeefs had gezocht. De liberalen streefden in de 
figuren van Thorbecke, Van Houten, Kappeyne, Cort van der Linden, 
ieder op hun wijze op staatkundig gebied die vrijheid na. Op het gebied 
van het sociale leven begon de ontwikkeling later, maar de vraagstukken 
kwamen hier sneller tot oplossing. Kuyper heeft de verwantschap van 
deze verschijnselen herkend en ze tot eenheid herleid, vooral omdat hij 
de betrekking zag met de geestelijke vrijheid, zoals die vooral bij het 
onderwijs in het geding was. In het leven van Kuyper lag het hoogtepunt 
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van de strijd om verwerkelijking der geestelijke vrijheid bij de behande
ling van zijn voorstel tot herziening van de hogeronderwijswet. Wil men 
Kuyper kennen, dan moet men hem hier waarnemen. 

Tot die waarneming geeft Mr. De Ru ons thans een schier overstelpend 
materiaal. Hij heeft daarvoor geput uit de universitaire archieven, uit dag
bladen en periodieken, uit particuliere bronnen en natuurlijk ook uit de 
stukken zoals die aanwezig zijn bij de officiële colleges, die bij de wording 
van de nieuwe wet invloed hebben uitgeoefend. Dit alles had betrekking op 
vier onderwerpen: de verheffing van de Polytechnische School te Delft 
tot Technische Hogeschool, die enigszins op zich zelf staat. Daarnaast de 
toekenning van het jus promovendi en subsidie aan bijzondere gymnasia, 
de mogelijkheid van bijzondere leerstoelen aan de Rijksuniversiteiten en de 
regeling omtrent het zogenaamde civiel effect van de wetenschappelijke 
graden behaald aan bijzondere universiteiten. In de schatting van het 
Nederlandse volk lag hier het voornaamste punt van de' voorstellen. Door 
het civiel effect zouden de bijzondere universiteiten op een uiterst belang
rijk punt met de openbare universiteiten worden gelijk gesteld. Daarin 
naderden elkaar overheid en maatschappij en omgekeerd ook de vrije 
maatschappij de overheidsinstellingen. Daar ging het niet alleen over de 
formele vrijheid van het geestelijk leven. Daar stond men voor de vraag, 
of de objectivering van geestelijke stromingen op het terrein van de weten
schap gelijkwaardig kon worden geacht met hetgeen langs de weg van de 
openbare instellingen tot ontwikkeling was gekomen. De regeling van het 
jus promovendi en het subsidie voor bijzondere gymnasia lag wel in het
zelfde vlak, maar het vraagstuk kwam hier niet tot de uiterste conse
quentie. 

Het was juist gezien, dat Mr. De Ru eerst enige beschouwingen wijdt 
aan de vrijheid van het bijzonder onderwijs in de negentiende eeuw. Hij 
geeft dan de voorgeschiedenis van het ontwerp-Kuyper, de behandeling 
in de Raad van State, de reactie van de openbare mening op het ont
werp. Tenslotte resumeert hij uitvoerig de parlementaire behandeling. 

Het is de verdienste van dit proefschrift, dat het de strijd tekent als 
een geestelijke strijd. Het hoogtepunt daarvan is het treffen tussen Van 
der Vlugt en Kuyper. Daar stonden inderdaad twee wereldbeschouwingen 
tegenover elkaar. Veel minder belangrijk was de polemiek met Van Bone
val Faure, die aan het hooghartig liberalisme een te late uitbeelding gaf. 
Haast sereen is de tweespraak tussen Kuyper en De Savornin Lohman, 
omdat beiden zich ontdeden van al hetgeen door het gebeuren op Seinpost 
een tiental jaren geleden hun persoon in de strijd had gebracht. De ietwat 
,aarzelende houding van de rooms-katholieken gaf slechts in een verwijderd 
perspectief wat een kwart eeuw later hun helder voor ogen zou staan. De 
felle aanval van de zijde der sociaal-democratie gaf geen fraai beeld van de 
toenmalige eisen der marxisten. En het realistisch geluid van het pro
gressieve Sociaal Weekblad stelt de vraag, waar ook later Oud voor kwam 
te staan, toen hij geroepen werd tot samenwerking met Colijn, in hoever 
vooruitstrevende democraten met antirevolutionairen kunnen samenwer
ken onder behoud van beider overtuiging. Al deze dingen worden door Mr. 
De Ru geschilderd in een heldere stijl, zonder veel pathos en in elk geval 
met het nastreven van de grootst mogelijke historische objectiviteit. 
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. En als zodanig is het een zeer waardevolle bijdrage voor de kennis van 
de parlementaire geschiedenis. 

Misschien had een nadere oriëntering op de algemene denkbeelden van 
Kuyper de betekenis nog scherper doen zien. In Kuyper toch is altijd 
zichtbaar zijn strijd voor de vrijheid. Vrijheid van de persoonlijkheid, van 
de aan·· God gebonden persoonlijkheid, tegenover een staatsvorm, die de 
vrije persoonlijkheid trachtte te verstikken. Vrijheid van de kerk tegen
over een organisatie, waarin de eenvoudige gelovige in zijn godsdienstige 
beleving werd belemmerd. Vrijheid voor de arbeider, om van de vrucht 
van zijn arbeid te leven met zijn gezin in goede en kwade dagen. Vrijheid 
van het economische leven ten opzichte van de overheid. Vrijheid van 
het onderwijs, souverein in eigen kring. 

En om die vrijheid ging het bij de hogeronderwijswet van Kuyper. 
Die vrijheid hadden de liberalen in 1848 als formeel beginsel in de 

grondwet weten te brengen. Er zou geen dwang zijn voor personen en 
corporaties ten opzichte van hun deelneming in de ontwikkeling van de 
cultuur en de opvoeding van hun kinderen. In de hogeronderwijswet van 
1876 was die formele vrijheid uitgewerkt voor bijzondere universiteiten. 
Zo kon Kuyper in Strikt genomen het recht tot universiteitsstichting 
staatsrechtelijk en historisch toetsen. 

Maar vrijheid als gemis van dwang is slechts een begin van de ver
werkelijking der vrijheid. Want doordat de bijzondere instellingen niet 
de minste financiële onderstand van de overheid genoten, was de con"" 
currentie zeer moeilijk. Bovendien werd de uitnemend toegeruste openbare 
universiteit reeds om die reden een krachtig directief tot het kiezen van 
het publieke instituut met voorbijgaan van de bijzondere universiteit aan 
wier beginsel men overigens wellicht nauwer verbonden was. 

En tenslotte moest het gemis van civiel effect van de wetenschap
pelijke graden de studenten belemmeren in hun studie. 

En nu wil Kuyper dat hoger onderwijs vrijmaken, door die directieve 
werking van een bepaalde vorm van hoger onderwijs te verminderen. 

Bij het lager onderwijs was men die richting reeds uitgegaan door de 
financiële gelijkstelling voor de rijkskas. Daarmede was het beginsel van 
de pacificatie reeds vastgelegd. Het beginsel, dat tot volkomen ontwikke
ling zou komen bij de wet-De Visser, die de financiële gelijkstelling bracht 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Maar Kuyper heeft nooit ge
schroomd te wijzen op het gevaar, dat hierin lag, doordat de eigen open
baring met rijksgeld op onderwijsgebied de beleving van de vrijheid zou 
verslappen. 

Bij het hoger onderwijs gaat Kuyper dan ook een andere weg. Zijn 
verlangens naar financiële gelijkstelling zijn maar zeer miniem. De zaak lag 
bij het hoger onderwijs ook anders dan bij het lager. Ook waren de 
mogelijkheden hier meer beperkt. Maar daarnaast speelt bij Kuyper die 
vrijheidsgedachte een rol. De geestelijke richting moet zich ook op weten
schappelijk gebied in vrijheid kunnen objectiveren. Souvereiniteit in eigen 
kring. Maar de wetenschap als zodanig moet zich ook in vrijheid kunnen 
ontwikkelen, niet als onderdeel van het staatsapparaat. Vandaar dat hij 
ook met innige overtuiging de bijzondere leerstoelen aan de openbare uni
versiteiten kan verdedigen. Hier zweeft het ideaal van Kuyper van een 
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vrije maatschappij hem voor ogen. De vrijheid van corporatie, die hij ook 
op ander terrein nastreefde, zag hij hier niet voorbij. 

En daarom is het zo eigenaardig, dat een autonomie van universiteiten 
in die dagen ook van geheel andere zijde wordt verdedigd. Mr. De Ru 
wij st op de beschouwingen, die er door verschillende Leidse hoogleraren 
zijn gehouden, in faculteit en senaat, toen het ging om de vaststelling van 
het door de regering gevraagde advies (blz. 47 v.). En daarmede zijn wij 
genaderd tot een zeer actuele vraag, in hoever de door enige Leidse 
kringen gewenste autonomie zich verdraagt met de door Kuyper zo heftig 
voorgestane vrijheidsgedachte voor het onderwijs als zodanig. 

In de uiterste consequentie raken wij nu aan de vraag, of hetgeen 
Kuyper wenste ook hier vertegenwoordigde de grondtoon van ons volks
karakter. Hier staan wij voor de vraag, of er delegatie mogelijk is van 
de publieke taak van de overheid, die zo nauw samenhangt met het geeste
lijk leven der natie, aan autonome lichamen. Over de gevaren, die hier 
rijzen, heeft Mr. De Ru ons ook reeds ingelicht. Maar zijn boeiend be
toog zou hebben gewonnen aan betekenis, indien dit alles was terug
gebracht tot de algemene denkbeelden van hem, die in zijn herziening van 
de hogeronderwijswet zijn diepste beginselen in het geding bracht. 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Als gij op uw kast zit . .. Uitgaaf van Drukkerij Wed. G. 
van Soest, Amsterdam, 48 blz., f 1.50. 

Dit boekje is een dubbel nummer van Sola Fide, orgaan van de Calvi
nistische studentenbeweging. De titel is misschien een tikje profanerend, 
maar zeker onjuist: de tien artikeltjes handelen eigenlijk geen van allen 
uitsluitend over de student die op zijn kast zit. De inhoud loopt nogal 
uiteen: twee van de bijdragen zou ik bepaald echt slap willen noemen, 
en onder de overige acht zijn er nog een paar die nauwelijks boven het 
zeer middelmatige uitkomen. Maar er staan verscheiden voortreffelijke 
stukjes in, en daarover wilde ik gaarne iets zeggen. In de eerste plaats 
dient de lezer te bedenken, dat het bundeltje bestemd is om aankomende 
studenten een beetje in te lichten. "Wanneer men," zo begint het "Voor
woord van de redactie", "gaat studeren, treedt men een gemeenschap bin
nen met een geheel eigen karakter." Maar het boekje heeft niet uitsluitend 
ten doel novieten voor te lichten. Want verderop in dit "V oorwoord" 
lezen we: "Dit dubbel nummer van ons blad, waarin een tiental aspecten 
van het studentenleven worden besproken, moet dus beschouwd worden 
als een begin, als een poging om een beweging te krijgen naar een dis~ 
cussie over en een normering van het christelijk studentenleven." 

Het wil mij voorkomen, dat de bijdragen van Prof. Dr. Herman Ridder
bos en (nu) Prof. Dr. M. C. Smit de beste van de bundel zijn. Prof. Rid
derbos geeft een wijze en diepe beschouwing over "Student en Kerk" 
(blz. 16-18). Men hoeft het niet met elke zin eens te zijn, om van dit 
kleine en rijke stukje zeer te genieten en er veel uit te leren. In zijn be
schouwing gaat de auteur uit van het onderscheid tussen het wezen en 
de openbaring der kerk; natuurlijk is zulk een onderscheiding terminolo
gisch aanvechtbaar, en terminologische kwesties zijn nimmer onbeduidend. 
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De manier waarmee Herman Ridderbos met deze onderscheiding werkt 
dunkt mij zeer mooi en zeldzaam. En wie·zou niet inwendig juichen bij 
uitspraken als deze: "Misschien mag men echter zeggen, dat geen enkele 
houding meer vreemd is aan de bijbelse vroomheid dan die van het indivi
dualisme." "Wij zijn niet "hoofd" voor "hoofd" in Christus en vormen 
niet daarná óók nog een kerk, maar wij zijn tesamen in Hem en leve.n 
vanuit die gemeenschap ook persoonlijk." De zin daarvóór is eveneens 
een gulden spreuk: "Het Nieuwe Testament leert ons niet individualis
tisch, ook niet collectivistisch, maar corporatief de.nken." Over elk van 
deze drie zinnetjes zou een referaat te houden zijn, en helaas is dat ook 
broodnodig; vaak kost het moeite een ontwikkeld mens, die daarbij in 
ernst zijn geloof wil belijden, in een gesprek min of meer ziende te maken 
voor het gevaar van individualisme. Iets minder geestdriftig ben ik echter 
over de uitspraak: "De kerk is eerst een gemeenschap, daarna pas een 
ambtelijk instituut." Ik geloof niet dat deze onderscheiding ons veel verder 
brengt, en daarbij lijkt ze me niet geheel onschuldig: men bedenke eens 
wat voor typen zich hierop zouden kunnen beroepen. 

Prof. Smit geeft een zeer originele en zeer degelijke beschouwing over 
de zondag. Het strekt ons niet tot eer, dat we deze visie origineel mogen 
noemen. De auteur vestigt de aandacht op de doordringende invloed, die 
een radicaal aanvaarde zondag op geheel de week kan oefenen. Kerk en 
zondag worden door hem a. h. w. als krachtcentra gezien, die een levens
gedeeldheid als in het zgn. "zondagschristendom" tot uiting komt een
voudig onmogelijk maken. Prof. Smit zegt er niet bij, dat men dan ook 
naar een preek mag uitzien, waarvan men heel een werkweek leven kan. 

Tegen Ds. J. Bonda's stukje "De voorwaarde voor de omgang met de 
buitenkerkelijke student" heb ik enig bezwaar. Het stukje is zeker niet 
slap of zoetig; integendeel zou ik het pittig en door zijn eerlijkheid in
drukwekkend willen noemen. Maar ik vraag me af, of het niet iets te veel 
nadruk legt op het persoonlijke. Deze visie zweemt naar personalisme en 
schijnt een tikje wesleyaans angehaucht; dan moet ik er onwillekeurig aan 
denken (hoezeer ik Ds. Bonda's ernst eerbiedig) dat John Wesley tot zijn 
dood toe de Bijbel heeft gelezen door de bril van Mme Guyon. Dat de 
doop het grote feit in ons leven is, en de gedoopten door Gods onder
scheiding anders ZIJN dan de ongedoopten, zal zeker ook door Ds. Bonda 
aanvaard worden. Maar dan moet ik bekering en getuigenis ook vanuit 
die doop zien. Er zijn zeker wel studenten, die door het stukje van 
Ds. Bonda getroffen zullen worden. Er zullen er ook zijn, die er door in 
de war raken; en niet de minsten. Ik vermoed, dat de christen-student, 
die zichzelf niet herkent als bondeling, maar zich voor vondeling houdt, in 
zijn getuigenis op een buiten-kerkelijke meer indruk zal maken. Is zijn 
zaak daarmee recht gezet? PROF. DR. K. J. POPMA. 

* 
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DOOR 

PROF. DR. HERMAN RIDDERBOS 

1. Het mij opgegeven thema is stellig actueel. Telkens wordt in de 
huidige discussies over het voor en tegen van de christelijke partij formatie 
en de politieke partij-keuze de christelijke vrijheid in geding gebracht. In 
de laatste tijd is dit met name geschied in de reactie op het bekende man
dement der bisschoppen. Het daarin tot uitdrukking gebrachte standpunt, 
niet het minst ook de daarin aangekondigde kerkelijke maatregelen (de 
zgn. sancties) zijn als een onverdraaglijke knechting van het geweten van 
meer dan één zijde afgewezen. Zelfs is men verder gegaan en heeft men 
gesproken van het in gevaar brengen van de democratie, dat is dus van de 
constitutionele burgerlijke vrijheid. 

Deze laatste klanken zijn, begrijpelijk, wel wat verstomd. Om deze 
ingang te doen vinden, zou eerst moeten worden aangetoond, dat iemand 
binnen de in Nederland bestaande democratische orde, gedwongen wordt 
zich bij de Rooms-Katholieke Kerk te voegen. Het mandement richt zich 
met zijn sancties toch alleen tot degenen die, in vrijwilligheid, de roomse 
godsdienst zijn toegedaan. De democratische vrijheid kan dus buiten be
schouwing blijven. Ook de, in ruimere zin genomen, geestelijke vrijheid. 
De vraag waar het op aankomt, is die van de christelijke vrijheid. Be
staat er, op de grondslag van het christelijk geloof, voor ieder christen 
de vrijheid zich politiek al dan niet christelijk te organiseren? En is 
iedere geestelijke pressie, met name wanneer zij van kerkelijke zijde komt, 
een inbreuk op een in het evangelie gewaarborgde en geboden christelijke 
vrijheid? Zijn hier heilige grenzen, die moeten worden geëerbiedigd? Niet 
alleen door de staat - daarover kan geen verschil bestaan in een demo
cratisch staatsbestel, zolang van een, naar commune mesure gemeten, 
achtbare politieke partij gesproken kan worden - maar ook in de 
christelijke gemeenschap en met name in de kerk? Deze eis wordt met 
betrekking tot de politieke partij-keuze door velen met grote nadruk en 
niet zelden op een gepassioneerde wijze gesteld. 

N u zal de verdediging van deze christelijke vrijheid in dit verband niet 
altijd een even overtuigende indruk maken. Met name wanneer zij ge
voerd wordt van de zijde ener politieke partij, die met nadruk van 

1) Hier volgt in hoofdzaak de inhoud van een referaat, gehouden te Rotterdam 
voor een vergadering van predikanten, georganiseerd door de centrale antirevolutio
naire kiesvereniging aldaar. Het thema werd mij opgegeven. De behandeling ervan is, 
overeenkomstig de mogelijkheden van een mondeling referaat, op enkele hoofdpunten 
geconcentreerd en hierdoor hier en daar wel wat erg schetsmatig. 

A.S. XXV 11 
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iedere christelijke grondslag wil afzien, kan deze wel zeer grote be
zorgdheid voor wat dan bij uitstek een christelijk beginsel moet heten 
soms verwonderen. Toch is de christelijke vrijheid ook met grote kracht 
in geding gebracht van een zijde, die in dit opzicht, nl. van het partij
belang, onverdacht mag heten. Ik denk bijv. aan het belangrijk betoog 
van Prof. Dr. R. Schippers over Het Mandement 2). Prof. Schippers 
heeft zich daarin niet slechts tegenover het mandement gesteld vanwege 
de kerkelijke sancties, waarmee het mandement dreigt, maar ook in meer 
algemene zin de wijze, waarop de bisschoppen ingrijpen op de politieke 
partij keuze der onder hun gezag staande gelovigen, gekritiseerd en daarbij 
met grote nadruk de christelijke vrijheid en het christelijk geweten in 
geding gebracht. 

"Weliswaar mag men niet zeggen - aldus erkent ook Schippers -
dat de bisschoppen door dit gezaghebbend spreken de eigen verantwoor
delijkheid van ieders geweten willen opheffen. Het is anders. Zij doen 
een beroep op het geweten. Deden zij dat niet, dan lieten zij van het ge
weten ook geen schijn meer over en reeds daardoor zou het tegen hen 
in verzet komen. De juiste opvatting schijnt dan ook deze te zijn, dat de 
bisschoppen aangeven wat naar hun mening de uitkomst moet zijn, waar
toe een goed functionnerend katholiek geweten moet geraken" 3). Schip
pers betoogt dan echter, dat in het geestelijk klimaat van het mandement 
van de vrijheid van het christelijk geweten niet al te veel overblijft. 
Eerbied jegens de leiding is het parool, niet minder dan 38 maal in het 
mandement tot uitdrukking gebracht! En daartegenover stelt hij dan de 
opvatting van het gereformeerd protestantisme. Daar kent men het onder
scheid tussen het kerkelijk gezag en het geweten. Daar geloven wij, dat 
het Woord Gods zijn eigen weg gaat om de mens in zijn diepste innerlijk 
vrij en in zijn geweten alleen jegens God verantwoordelijk te maken. 
Het zal zaak zijn - aldus nog steeds Schippers - dat men in zijn gevecht 
tegen de afbrokkeling van christelijke instellingen en tradities dit helder 
blijft zien. En met een beroep op soortgelijke uitspraken van Prof. N auta 
tegen het mandement, concludeert hij: "Het gaat hier inderdaad om de 
vrijheid van de christenmens, om de christelijke vrijheid. Deze vrijheid 
is immers niet anders dan het heil zelf, dat ons geschonken is" 4). 

Versta ik Prof. Schippers goed, dan is naar zijn bedoeling politieke 
partij keuze een zaak, waarin een christen rechtstreeks verantwoording 
schuldig is jegens God. De kerk kan hier voor ons geen keuze doen. Wij 
moeten hier in eigen christelijke verantwoordelijkheid een beslissing 
nemen. In dit alles beluister ik het echt reformatorische verzet tegen het 
pontificaal karakter van het rooms-katholieke leergezag en de handhaving 
van de .mondigheid van het christelijk geweten, dat niet aan het ambt, 
niet aan de kerk, maar zonder intermediair onmiddellijk aan God reken
schap verschuldigd is voor al zijn daden, ook voor zijn politieke partij
keuze. Hier is inderdaad, tegenover de rooms-katholieke opvatting van het 
kerkelijk gezag, de directe verbinding tussen Christus en de zijnen en 
tussen de gelovige en zijn God in geding en het past ons in deze zin de 

2) Uitgave: Anti-Revolutionaire Partijstichting 
3) A. W., blz. 10. 
4) A. W., blz. 11. 



CHRISTELIJKE VRIJHEID EN POLITIEKE PARTIJKEUZE 323 

christelijke vrijheid heilig te achten, niet slechts als een erfgoed der refor
matie, maar bovenal als de inhoud van het evangelie. 

Toch houd ik hier vragen over. Het beroep op de christelijke vrijheid 
en op de directe verantwoordelijkheid jegens God zal altijd - en dat 
over heel de linie - de reformatorische positie tegenover de rooms-katho
lieke aanspraken op het kerkelijk leergezag moeten bepalen. Anderzijds zal 
deze christelijke vrijheid toch niet gezien mogen worden als in tegenstelling 
met de ambtelijke, kerkelijke roeping om ook in ethische aangelegenheden 
het Woord Gods te spreken en waar dit mogelijk is de toepassing daar
van aan te wijzen. Is een gelovige bijv. ook in huwelijkszaken niet recht
streeks en persoonlijk voor God verantwoordelijk? En zal het toch ander
zijds niet tot de roeping van het kerkelijk ambt behoren hierin autoritatieve 
uitspraken te doen? Bijv. in echtscheidingsvragen ? M. a. w. raakt men 
de zaak wel in het hart als men zegt: politieke partij keuze is niet een zaak 
van het kerkelijk ambt, maar van het christelijk geweten? Is zij het niet 
beide? Kàn zij het althans niet beide zijn, wanneer deze partij keuze nog 
iets met het gebod Gods en met de christelijke verantwoordelijkheid te 
maken heeft? Zullen wij, wanneer wij de rooms-katholieke pontificale 
ambtsgedachte afwijzen en ons daartegenover op de christelijke vrijheid be
roepen, ons niet tegelijkertijd moeten wapenen tegenover het individualis
tisch misverstand? Speciaal, wanneer dit de politieke partij keuze a priori 
tot een zaak verklaart, waarin de christen de stem van zijn geweten heeft 
te volgen en zich .niet onder de uitspraak van enige kerk moet 
laten brengen? Betekent dit in de practijk niet, dat men de christelijke 
verantwoordelijkheid in dit opzicht zo individueel en zo weinig naar een 
algemene christelijke maatstaf te meten acht, dat de kerk hierin geen 
andere houding kan aannemen dan die van beurtelings naar rechts of naar 
links kijken? Prof. Schippers is zeker niet van die mening. Hij meent, 
dat het pastoraat zich wel degelijk met diegenen moet bezig houden, die 
bijv. voor de doorbraak kiezen, om dezulken duidelijk te maken, dat zij 
op een verkeerde weg zijn en dat het hier inderdaad om een christelijke 
roeping gaat. Hier blijkt dus duidelijk, dat het beroep op de christelijke 
vrijheid in verband met de politieke partij keuze een nadere omschrijving 
dringend nodig heeft. Hier is m. i. de stelling van Ir. Poley, toegevoegd 
aan zijn deze zomer verdedigde dissertatie 5), met instemming te citeren: 
"De bezwaren ingebracht tegen het Mandement der bisschoppen gaan 
veelal voorbij aan het recht, dat aan de kerk gegeven is, de levenspractijk 
van haar lidmaten te toetsen aan de Heilige Schrift en daartoe ideologieën 
en hun uitingsvormen te beoordelen, c. q. te veroordelen". 

2. Hoezeer het Nederlandse protestantisme behoefte heeft aan een 
duidelijk omschreven, bijbels denkbeeld van de christelijke vrijheid in 
verband met de politieke partij keuze, kan m. i. wel zeer duidelijk blijken, 
als men kennis neemt van het bekende Herderlijk schrijven vanwege de 
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk Christen-zijn in de 
Nederlandse samenleving. Hier vindt men het standpunt, dat politieke 
partij keuze een zaak is van het gelovig weten van de leden der kerk en 
dat de kerk in deze zaak geen enkele heerschappij over de gewetens van 

5) Mikrowave dispersion of some polar liquids, 1955. 
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haar leden mag uitoefenen, in zijn volle consequentie en zonder enige 
weerhouding gepropageerd. Weliswaar erkent het Herderlijk schrijven, 
dat "de mogelijkheid denkbaar" is, dat naar het gevoelen der kerk in één 
of meer partijen voor de gehoorzaamheid van het Woord Gods geen plaats 
is. In zulke gevallen kan een uitspraak daarover soms geboden zijn. Maar 
ook dan, aldus gaat het Herderlijk schrijven verder, zal zulk een uit
spraak, als een beroep op het geweten van de enkeling, geen dwang mogen 
betekenen, maar ook dan ruimte moeten laten voor een in vrijheid te 
nemen beslissing (blz. 22). Daar de kerk uiteraard niemand dwingen kan, 
moet deze uitspraak betekenen, dat de kerk ook in gevallen, waar zij van 
het on- of anti-christelijk karakter van een bepaalde partij formatie over
tuigd is, toch geen kerkelijke maatregelen zal mogen nemen tegen leden, 
die bij zulk een partij zijn aangesloten, maar ook dan ten volle hun "christe
lijke vrijheid" zal moeten eerbiedigen. Hier fungeert de christelijke vrijheid 
dus geheel en al als het individuele geweten. Hier wordt ook van de kerk 
geëist dit individuele geweten volkomen te eerbiedigen, hoezeer de kerk 
ook overtuigd zou zijn, dat dit geweten faalt. Of de Hervormde kerk óók 
zo handelt, wanneer iemand op grond van zijn geweten of wat hij daar
voor aanziet, de echt breekt, is mij niet bekend. Ten aanzien van de 
politieke partijkeuze in ieder geval wel. Heel het Herderlijk schrijven is 
dan ook één grote waarschuwing, vooral niet te denken, dat men uit het 
christelijk belijden ook maar enigszins de conclusie zou moeten trekken 
van de noodzaak van christelijke partijvorming of christelijke organisatie. 
Veeleer wijst de met zo grote nadruk vooropgestelde solidariteit, welke de 
kerk met de wereld moet betrachten, in een andere richting. 

3. Dit alles moet ons wel met bijzondere nadruk de vraag doen stellen: 
wat is toch deze veelbesproken en hooggeroemde christelijke vrijheid? Is 
zij daarmee gekwalificeerd, dat een christenmens aan niemand anders ver
antwoording verschuldigd is dan aan God en dat daarom de eerbiedi
ging van zijn persoonlijke keuze ook het laatste en het hoogste is wat 
in alle kringen der samenleving heeft te gelden? Is de christelijke vrijheid 
dan een soort van inventief ethisch beginsel? Is dit het heilige der heiligen, 
waarin het geweten de rol van ark vervult en door haar autoriteit alle ouder
lijke, sociale, staatkundige en kerkelijke gezagsinstanties doet verbleken? 
Zijn wij met deze christelijke vrijheid dan niet angstig dicht genaderd tot 
de christelijke autonomie? Zijn wij met dit alles niet dichter in de buurt van 
Kant dan van Paulus en Calvijn terecht gekomen? Voor mijn besef ligt 
de magna charta van de christelijke vrijheid nog altijd in de brief aan de 
Galaten en aan de Romeinen. Daar lees ik de klassieke woorden: "Om 
waarlijk vrij te zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en 
laat u niet weder een slavenjuk opleggen", Gal. 5 : 1. Maar als ik iets van 
de brief aan de Galaten begrepen heb, heeft deze vrijheid niets te maken 
met de stelling, dat ieder mens voor God moet uitmaken wat hij doen moet. 
Dit moge op zichzelf waar zijn, maar het is niet de christelijke vrijheid, 
waarover Paulus spreekt. 

Als Paulus over de vrijheid in Christus spreekt, bedoelt hij twee dingen. 
Ten eerste, dat een gelovige door het bloed van Christus verlost is van 
de verdoemende kracht van de wet. Hij heeft een vrije consciëntie, niet 
in de zin van een vrij-oordelende consciëntie, maar in de zin van een 
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gereinigde consciëntie. Zich geen slavenjuk laten opleggen wil daar~ 
om niet zeggen: geen andere autoriteit in ethische vragen erkennen dan 
die van het eigen geweten, maar: zich door mensen niet weer de wet 
laten opdringen als fundament, waarop men zijn zaligheid moet bouwen. 
Dat is de eerste betekenis van de christelijke vrijheid. Men mag haar mis~ 
schien met de dogmatiek de juridische of de forensische noemen. En de 
tweede betekenis is de ethische, deze ethische nl., dat een gelovige door de 
Geest van God vrijgemaakt wordt om de wil van God te doen. Weer niet 
een vrijheid met betrekking tot de normen van ethisch handelen, maar een 
vrijheid van de onmacht om het goede te doen en het kwade te laten. Deze 
onmacht, deze slavernij, deze knechting van de wil wordt door de Geest 
tot vrijheid, nl. om te doen, wat men uit zich zelf niet doen kan en om te 
laten, wat een natuurlijk mens niet laten kan. Dat is de ethische, existen
tiële vrijheid. En van die beide soorten van vrijheid, die in wezen één zijn, 
spreekt de apostel, als hij zegt: "De Heer nu is de Geest. En waar de 
Geest des Heren is, is vrijheid", 2 Kor. 3 : 17. 

Calvijn in zijn Institutie, 3, 19 noemt precies dezelfde zaken, als hij de 
christelijke vrijheid omschrijft ten eerste als de vrijheid van het ge1Veten 
als gereinigd geweten en ten tweede als de vrijheid van het juk der wet 
in de zin van: de wet is ons geen juk, geen last meer, maar een vreugde. 
Slechts voegt Calvijn er nog een derde betekenis aan toe, die voor ons 
doel niet zonder belang is: de vrijheid in uiterlijke dingen, die op zichzelf 
middelmatig zijn en waaronder Calvijn bv. verstaat of men weelde-artikelen 
mag gebruiken, bv. een linnen hemd in plaats van een hemd van hennep 
en of men een goed merk wijn mag drinken in plaats van de eenvoudige 
wijn. Ik vermoed, dat wij deze middelmatige dingen nog wel wat kunnen 
en zullen uitbreiden! 

Wanneer ik nu, met deze kennis van wat christelijke vrijheid is ge
wapend, nogmaals het thema dat ons bezig houdt bekijk: christelijke vrij
heid en politieke partij keuze, kom ik tot geheel andere gezichtspunten, dan 
dat ieder daarmee voor zichzelf moet trachten gereed te komen. Als deze 
verbinding van christelijke vrijheid en politieke partij keuze zinvol is, wil dit 
dus zeggen: a) dat ik met een vrije, d. i. gereinigde consciëntie een politiekè 
partij mag kiezen, wetende dat voor een christen ook het politieke leven 
een opdracht is, die hij in het geloof mag aanvaarden; b) dat ik ook bij de 
keuze van een politieke partij onder de wet van Christus sta, niet als 
onder een drukkende last, maar als onder een juk, dat Hij zacht maakt; c) 
dat ik mij moet afvragen, of het uit een christelijk oogpunt een middel~ 
matige zaak is of ik partij A of partij B, of ik een christelijke of een niet
christelijke partij kies, in dezelfde zin middelmatig als wanneer ik de 
scheiding in mijn haar liever aan de rechter- dan wel aan de linkerzijde 
aanbreng. 

Samenvattend mag ik dus op grond van al het voorafgaande zeggen: 
christelijke vrijheid betekent met betrekking tot politieke partij-keuze 
niet, dat het een christen vrij staat, de partij te kiezen, die hij wil, maàr 
dat hij gerechtigd en geroepen is als christen partij te kiezen. Hoe hij dit 
moet doen is, pregnant gesproken, niet een zaak van zijn vrijheid maar 
van zijn christen-zijn, d.w.z. van de christelijke norm, waarnaar hij heeft 
te leven, van de wet van Christus, waaronder hij staat. Zijn vrijheid in 
deze keuze bestaat in zijn gewilligheid, ook hierin uit een waar geloof, 



326 PROF. DR. HERMAN RIDDERBOS 

naar de wet Gods en Hem ter ere te handelen, en niet een keuze te doen, 
die op eigen goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond is. Politieke 
partijkeuze is dus in geen enkel opzicht een bij uitstek persoonlijke zaak. 
Zij heeft een niets persoonlijker betekenis dan enige andere beslissing die 
een christen nemen moet. Daarom is het ook pure willekeur, a priori 
de christelijke gemeenschap of de christelijke kerk het recht te ontzeggen, 
zich met deze politieke keuze van haar leden te bemoeien, daarover te 
oordelen of deze te veroordelen, als ware deze keus een zaak, die niemand 
aangaat, dan de betrokkene alleen. Men zal alleen kunnen vragen, of bv. 
de kerk zich daarmee op de juiste wijze bemoeit; dat kan ook betekenen: 
zich er te veel of ook te weinig mee bemoeit. 

4. Deze interpretatie van wat christelijke vrijheid is, is in zoverre een 
belangrijk nadeel voor mijn referaat, dat ik nu wel verplicht ben op de 
politieke partijkeuze zelf in te gaan, als zijnde nu eenmaal niet enkel te 
verwijzen naar de individuele gewetensbeslissing, maar vóór alles te toet
sen in het licht van heel de wet van God. Wat hierover gezegd kan wor
den, kan uiteraard geen aanspraak maken in allen dele nieuw te zijn. Wan
neer wij spreken over christelijke vrijheid en politieke partij keuze, be
doelen wij daarmee immers, of deze vrijheid al dan niet de keuze voor de 
christelijke partij impliceert. En dit brengt ons op allerlei wijze tot de 
discussies over de doorbraak, die ik niet weer van voren af aan wil op
halen. Toch lijkt het mij nuttig op de volgende punten te wijzen. 

Het mag een merkwaardig feit heten, dat ook van de zijde van die
genen, die de christelijke politieke organisatie verwerpen, toch met grote 
kracht het verband tussen christelijk geloof en politiek wordt gehandhaafd. 
In dit opzicht valt een vooruitgang te constateren in vergelijking met de 
tijd toen men in het politieke leven bij de zgn. neutraliteit zwoer, ook in 
vergelijking met de eerste tijd der barthiaanse theologie, toen men de be
hoefte gevoelde het woord "christelijk" uitsluitend tussen aanhalingstekens 
te zetten en men bij voorkeur de vraag stelde of christelijke politiek 
mogelijk was. Intussen impliceert dit geenszins een meer positieve waar
dering van de christelijke partij. Ziet men nader toe, dan zijn hiervoor, 
wat de aard der christelijke politiek aangaat - over andere overwegingen 
spreek ik later - twee oorzaken aan te wijzen: 

1. er is een sterke scepsis ten aanzien van christelijke "bewustzijns
inhouden", programma's, principes, zoals men die bij de christelijke par
tijen aantreft; 

2. er is een groot vertrouwen in het in wezen christelijke karakter van 
de politiek, die men door niet-christenen of niet-christelijke partijen voor
gestaan of in praktijk gebracht ziet, ook al brengen deze wél "bewustzijns
inhouden", programma's, sociale principes e. d. met zich. 

Het eerste houdt verband met het sterk irrationalistische karakter van 
onze tijd en met de voorkeur voor het zgn. existentiële denken. Christen
zijn is een zaak van actuele beslissingen. In dit opzicht treft men ook in 
het Herderlijk schrijven vanwege de Hervormde Synode merkwaardige 
uitingen aan. "De christen - zo heet het daar - onderscheidt zich niet 
hierin van zijn medemens, dat hij met andere christenen een bepaalde, 
eigensoortige, afgeronde levens- en wereldbeschouwing gemeen heeft. Zelfs 
is nog niet het meest belangrijke en eigenlijke gezegd, als wij zouden 
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stellen, dat de christen een "godsdienst" aanhangt en dat onze gods
dienst de "ware" is en er daarom aanspraak op moet maken "het gehele 
leven te doordringen" en de gestalte der samenleving te bepalen. Christen
zijn is in de eerste plaats een manier van "zijn", een wijze van bestaan. 
Het is niet het hebben van een beschouwing over de zin van leven en 
wereld. Het is het hebben van een Heer en dan óók het zich voegen onder 
zijn heerschappij, die alles omvat" (blz. 7). 

Wel erkent men, enkele bladzijden verder, dat uit dit belijden bepaalde 
overtuigingen voortvloeien. "Hier ligt - zo volgt dan zeer gereserveerd
het betrekkelijke recht en het ondergeschikte, maar gewichtige belang van 
de wereld- en levensbeschouwelijke elementen, al mogen deze niet met 
het wezen van het geloof worden vereenzelvigd." Door heel deze publi
katie heen loopt deze afkeer van wat me.n dan het beschouwelijke, het 
verstandelijke, het hebben van politieke principes of programma's, noemt. 
V raagt men, wat dan wèl het christelijke is, dan blijkt dit steeds weer 
te liggen in de geloofs-inzichten en de geloofs-gedragingen van de enkeling, 
gedragingen, houdingen en inzichten die niet als algemeen-geldend kunnen 
worden voorgesteld, dikwijls geheel uiteenlopen en onderling tegenstrijdig 
zijn, maar die wij toch alle als toepassingen van een en dezelfde belijdenis, 
dat Christus de Heer is, hebben te achten. Dat dit alles ten aanzien van 
de keuze voor een christelijke politieke partij een zeer relativerende invloed 
heeft, behoeft geen betoog. 

Daarnaast - en dit is het andere, waarop ik wees - is er een groot 
vertrouwen in het in wezen christelijk karakter van allerlei politieke be
slissingen en desiderata van niet-christelijke partijen en personen. V raagt 
men, hoe dit bedoeld is, dan wijst men bij voorkeur op wat dan genoemd 
wordt: de objectiviteit van het heil in Christus. Hieronder wordt verstaan, 
dat Christus' overwinning in de wereld zich ook los van de intenties der 
mensen, christelijke of niet-christelijke, doorzet. Daarom behoeft men wat 
"christelijk" is niet in subjectieve zin te verstaan, ook geenszins te binden 
aan wat christenen of christelijke partijen willen of niet willen, maar moet 
men dit veeleer zoeken in hetgeen zich bewezen zou hebben goed en nuttig 
te zijn voor de leefbaarheid van het leven. Dit alles maakt, dat de politieke 
partij keuze veelszins een zaak moet zijn van hic et nunc, van nu eens 
wèl, dan weer niet, en dat, wat met name de christelijke politieke partij 
betreft, deze in de 1ge eeuw misschien het goede woord heeft gevonden 
en aanbevele.nswaardig of geboden was, maar dat in de 20e eeuw het 
rechte zicht op deze leefbaarheid van het leven wellicht meer bij andere 
partijen te vinden is en de christelijke partij-formatie overbodig of zelfs 
schadelijk is geworden. 

S. Het schijnt mij toe, dat men, zonder deze theologische achtergronden 
te onderscheiden, aan de eigenlijke aard van de doorbraak voorbij gaat 
en dat men alleen dán van de christelijke vrijheid uit het rechte gezicht op 
de politieke partij keuze behoudt, wanneer men eerst de aanvechtbaarheid 
van deze theologoumena heeft leren inzien. Ongetwijfeld vallen hier ook 
gemakkelijk waarheidselementen te ontdekken. Wat christelijk, met name 
ook wat "christelijke politiek" is, kan niet altijd op dezelfde wijze, als in 
eeuwige beginselen onder woorden gebracht of in een programma worden 
neergelegd. Ook al wordt hier dikwijls een karikatuur gegeven van wat 
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christelijke politiek pretendeert te zijn, men kan niet ontkennen, dat er 
op dit gebied wel al te massief en al te naïef gesproken wordt en is en 
dat bepaalde "christelijke beginselen" niet zelden later door andere zijn ver
vangen (al moet daaraan terstond worden toegevoegd, dat zij tijdelijk 
als christelijke politieke beginselen deugdelijk konden zijn; het prin
cipieel-christelijke ligt niet altijd in het hardnekkig vasthouden aan een 
bepaalde gedragslijn, maar ook wel in het tijdig prijsgeven daarvan). 
Hieruit volgt echter geenszins, dat het christelijke van de politiek zich 
niet ook zou laten objectiveren in normen en beginselen van politiek 
handelen. De christelijke "zijnswijze" impliceert, ook in de politiek, zoals 
in heel het leven, wel degelijk een bepaalde "denkwijze". Anders zou zij 
moeilijk een "zijns-wijze" te noemen zijn. En deze denkwijze wordt niet 
alleen daardoor bepaald, dat een waarachtig christen weet, dat hij een 
Heer heeft, maar ook dat hij "zich stelt onder het gezag van zijn Woord 
en Geest" (zo ook het Herderlijk schrijven). De daarin uitkomende chris
telijke vrijheid is tevens een gebonden zijn, een gehoorzaamheid. Deze 
onderworpenheid aan het gezag van Christus' Woord en Geest is stellig 
niet gelijk te stellen met een onveranderlijk "hebben" van een eens en 
voor altijd vaststaand politiek program. Want niet alleen vraagt het 
"zich stellen" onder dit gezag een voortdurende actieve onderwerping, een 
blijvend inroepen van de hulp en het licht van Gods Geest, maar ook 
heeft dit gezag van Woord en Geest niet een onveranderlijke inhoud. Maar 
dit alles maakt dit gezag toch niet tot een actualistische aangelegenheid, 
waarbij een ieder zich voor zijn beslissingen eenvoudig zou kunnen legi
timeren met een beroep op hetgeen hij hic et nunc aangaande de wil van 
zijn Heer telkens en telkens meent te verstáán en waarbij de een zich, 
krachtens deze actuele opvatting van het Woord Gods, met hetzelfde recht 
op Christus de Heer zou vermogen te beroepen als de ander en de chris
telijke gemeenschap of de christelijke kerk zowel het een als het ander 
als het in de christelijke vrijheid verstane Woord Gods zou hebben te 
eerbiedigen. Op deze wijze komt men tot een spiritualistische opvatting 
van de zin van het Woord en van de Geest Gods, die met de kanonieke 
betekenis van het in de Schrift gegeven Woord Gods in strijd is, het leven 
oplost in momenten, de continuïteit van wat christelijke politiek moet 
heten wegneemt en haar krachteloos maakt in de strijd tegen allerlei niet
christelijke politieke ideologieën, omdat zij daartegenover niets anders zou 
te stellen hebben dan momentele christelijke beslissingen. Hier is ten 
diepste in geding de aard van Gods openbaring, welke zich naar calvi
nistische opvatting ook niet alleen laat kennen in het geschreven Woord 
Gods, maar ook als algemene openbaring uit de "schepping, onderhouding 
en regering (Gods) der gehele wereld". Hier valt ook het woord: "ordenin
gen" uit te spreken, niet als uit de natuur of uit de historie zelfstandig afleid
bare eeuwige goddelijke edicten, maar wel als bij het licht der Schrift te 
onderscheiden en niet het minst ook voor het politieke leven aanwendbare 
richtlijnen voor het menselijk handelen. Het is, behalve aan de boven aan
gewezen spiritualistische opvatting van het Woord Gods, stellig mede aan 
het verzet tegen de inhoud van art. 2 der Nederlandse Geloofsbelijdenis 
te wijten, dat de blijvende inhoud van wat christelijk politiek en sociaal 
handelen is, steeds meer gereduceerd en van zijn geldigheid beroofd wordt. 
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6. Niet minder aanvechtbaar voor de rechte bepaling van wat chris
telijke vrijheid in het politieke handelen en de politieke partij keuze mag 
heten, is het vlotte spreken van de objectiviteit van het heil, zoals deze 
zich dan met name in de ook door niet-christelijke personen en partijen 
nagestreefde zakelijk juiste politieke doelei.nden en beslissingen zou open
baren. Stellig is ook hier van een belangrijk waarheidselement te spreken, 
een element, dat overigens ook door de niet op "doorbraak" bedachte 
politieke partij keuze steeds is erkend, zij het onder een andere (en 
m. i. betere!) aanduiding dan die van de zg. heils-objectiviteit. Het behoort 
met name tot de van antirevolutionaire zijde steeds beleden waarheid, dat 
krachtens Gods algemene genade ook daar, waar subjectief het christelijk 
geloof niet meer in zijn kern wordt aanvaard, toch de doorwerking en het 
overblijfsel van wat uit een christelijke wortel afkomstig is, op velerlei 
wijze nog te constateren is, ja dat ook buiten het licht der openbaring 
Gods in Christus toch duidelijke overblijfselen zijn van de oorspronkelijke 
Godskennis en van een daarmee in overeenstemming zijnde beoordeling 
van een rechte inrichting van de samenleving. Met name geldt dit ook 
voor wat men tegenwoordig, met een nieuw modewoord, als de leefbaar
heid van het leven aanduidt. Toch is anderzijds duidelijk, dat juist 
degenen, die deze leefbaarheid van het leven in verband brengen met de 
voortgaande openbaring Gods en met het volbrachte werk van Christus, 
nooit zullen kunnen rusten in een politiek, die als politiek dit verband 
buiten beschouwing laat. Wat waarlijk een "goede" politiek mag heten 
en wat de leefbaarheid van het leven kan verhogen, zal op dit standpunt 
alleen bij het licht van Gods Woord en onder de leiding van Gods Geest 
recht en helder onderscheiden worden. Om mij een ogenblik dogmatisch 
uit te drukken: de algemene genade heft ook voor de politiek, als integrerend 
deel van het menselijk handelen, de roeping niet op, uit de bizondere 
genade te leven. Er is geen enkele reden, dit als een actieve antithese
politiek aan te kondigen. Maar er is wel alles aan gelegen, een politiek 
die, welke zakelijke doelstellingen zij ook mag najagen, aan de eigenlijke 
bron van het leven voorbij gaat, in haar principieel afvallig karakter te 
blijven onderscheiden en zich daarmee .niet te vereenzelvigen. 

7. Tot zover over het verband tussen het christelijk geloof en de poli
tiek, speciaal over de aard van dit verband. Maar nu voorts de christelijke 
politieke partij! Op welke wijze is deze in dit verband betrokken? En hoe 
staat het hier dan met de christelijke vrijheid? 

Het komt er voor mijn besef ook hier op aan goed te onderscheiden. Er 
wordt soms, in de ijver voor de christelijke politieke partij zó gesproken, 
dat het de schijn moet hebben, dat iedere politieke samenwerking anders 
dan op confessionele basis een zonde voor God is. Als men, zoals niet 
zelden geschiedt, als grond voor de christelijke politieke partij tout court 
zich op het woord der Schrift beroept: trek geen juk aan met een onge
lovige, is moeilijk meer in te zien, hoe een christelijke partij nog een 
kabinet "op brede basis" steun zou kunnen verlenen en hoe een afgevaar
digde in een van de Kamers der Staten Generaal of in een gemeenteraad 
nog anders dan als boetgezant aan de besprekingen kan deelnemen. Anders 
gezegd: er is, naarmate de strijd om het bestaan van de christelijke par
tijen heftiger en moeilijker wordt, een niet denkbeeldig gevaar in doperse 
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wateren te verzeilen en men moet de vraag stellen, of sommige christelijke 
partijen in dit opzicht de grenzen, die de reformatorische en de doperse 
opvatting scheiden, niet reeds overschreden hebben. Van de zijde van de 
doorbraak valt te duchten, dat in de verbinding christelijke politiek het 
substantivum ("politiek") het adiectivum ("christelijk") meer en meer 
zal verslinden. Anderzijds zal men ook een open oog moeten hebben 
voor het gevaar, dat het adiectivum ("christelijk") het substantivum ("po
litiek") gaat oplossen. Dat gebeurt, wanneer men zich krachtens zijn (ver
meend) christelijk standpunt in feite separeert van de politieke werkelijk
heid en zich opsluit in zijn christelijk politiek bolwerk, om van daaruit 
de politieke wereld te bestoken. Dit is in strijd met het karakter van de 
christelijke vrijheid. Dit betekent ook het einde van wat in deze bedeling 
met recht op de naam van politiek aanspraak kan maken. Christus heeft 
de zijnen niet buiten, maar in de wereld in de vrijheid gesteld. Hij heeft 
hen daar ook niet gesteld om de wereld te verdoemen, maar om het licht 
van de wereld en het zout der aarde te zijn. Dat geldt ook voor de poli
tiek. Een christelijke politiek voorstaan betekent niet uit de politieke 
wereld te willen gaan, maar juist daarop in te gaan. Wanneer daarom een 
christelijke politieke partij politieke separatie zou betekenen, een weigering 
anders dan op confessionele grondslag aan politieke werkzaamheid 
deel te nemen, zou zij zich m.i. noch als christelijke noch als politieke 
organisatie kunnen legitimeren. Als christelijke niet, omdat zij niet in 
de vrijheid en in de roeping staat, waarmee Christus het leven de, 
zijnen heeft bekleed. Als politieke niet, omdat zij zich niet meer bezig 
houdt met de politieke werkelijkheid van deze aardse, tijdelijke samen
leving. Haar politieke projectie is dan van een ándere wereld, een 
anticipatie of wellicht een restauratie, maar niet een werkzaamheid, die 
zich met de staatkundige werkelijkheid en mogelijkheid, waarin God ons 
gesteld heeft, op een reële, vruchtbare en positieve wijze bezig houdt. Dit 
is het principiële anti-doperse, positieve karakter van de - in reforma
torische zin verstane - christelijke politieke partij. En dat is zij krachtens 
christelijke vrijheid. Natuurlijk kan en zal zij als zodanig ook telkens weer 
als oppositie tegenover de bestaande politieke constellatie optreden. Maar 
dan toch niet enkel in negatieve zin, alsof zij krachtens haar christelijk 
karakter alleen dáár positief zou kunnen zijn, waar eerst een confessioneel
christelijke grondslag voor de politieke samenwerking zou zijn gelegd. 
Christelijke partij-formatie betekent niet politiek sektarisme. Dat zou 
betekenen uit de politieke wereld te willen gaan. 

8. De vraag kan gesteld, wat ons dan beweegt zo scherp tegenover 
de doorbraak te staan en hier het beroep op de christelijke vrijheid af te 
wijzen. O. i. kan dit alleen duidelijk worden onderkend, wanneer men het 
karakter van een politieke partij scherp in het oog vat. Partij formatie 
is ongetwijfeld een belangrijke politieke aangelegenheid, maar zij ver
tegenwoordigt slechts een bepaald onderdeel van de politieke werkelijk
heid. Een partij is het tuighuis, waar men zich politiek wapent, zij is niet 
de politieke arena zelf. Een partij is het bezinnings-orgaan, waar men zich 
zijn politieke inzichten vormt en zijn politieke desiderata formuleert, maar 
zij heeft zelf geen enkele staatkundige bevoegdheid of macht. Een partij is 
het instrument, waardoor men zich in de volksvertegenwoordiging een 
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plaats verzekert, maar zij is niet de volksvertegenwoordiging, nog veel 
minder de regering zelf. Kortom, de partij is in een democratisch land het 
middel, om aan de politieke vrijheid en verantwoordelijkheid der staats
burgers gestalte te geven en deze in het staatkundige bestel tot geldigheid 
te brengen. 

Als zodanig nu zie ik de christelijke politieke partij als een uitvloeisel 
van de christelijke vrijheid. Van de vrijheid: daarom aanvaardt de chris
ten ook de politiek als een gave en een opdracht. Van de in christelijke 
zin verstane vrijheid: daarom heeft hij behoefte aan een christelijke poli
tieke partij. Hij stelt zich daarmee niet buiten de politieke wereld. Hij 
aanvaardt die juist en treedt daarin. Maar hij tracht daarin zichzelf te 
zijn, nl. als christen. En daartoe maakt hij, naar de wijze van de politiek, 
gebruik van het middel van de christelijke politieke partij. 

Is hier dan een principieel verschil tussen degenen, die hun christelijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid aldus in praktijk trachten te brengen èn 
degenen, die deze vrijheid en verantwoordelijkheid willen bekleden als 
christelijke leden van een niet-christelijke partij? Ligt dit laatste dan niet 
meer binnen de grenzen van de christelijke vrijheid? 

Er zijn ongetwijfeld omstandigheden, waarin men voor zijn christelijke 
vrijheid geen andere weg ziet dan door als christen zijn verantwoordelijk
heid te bekleden als lid van een niet-christelijke partij. Het kan, politiek 
gezien, onmogelijk zijn een christelijke partij te vormen, omdat de poli
tieke kracht er toe ontbreekt en zulk een partij als partij een schijn
bestaan zou moeten lijden. Het kan ook christelijk gezien een onmoge
lijkheid zijn, omdat het christelijk bewustzijn zo is verzwakt of ontaard, 
dat de christelijke kracht tot partij formatie ontbreekt en zulk een partij 
als christelijke partij een schijnbestaan zou lijden. Voor een christelijke 
politieke partij moeten de politieke en de christelijke voorwaarden aan
wezig zijn. En waar deze ontbreken, kan voor een christen geen andere 
weg open staan dan te trachten zijn christelijke vrijheid op politiek ge
bied als lid van een niet-christelijke partij te beleven. Maar deze vrijheid 
zal dan toch altijd een beknotte en verkorte christelijke vrijheid betekenen. 
En wel om twee redenen. 

Ten eerste, omdat het onmogelijk is in een partij, die als zodanig het 
Woord Gods niet tot norm en richtsnoer voor haar politiek handelen 
aanvaardt, de christelijke politieke vrijheid en de christelijke politieke 
verantwoordelijkheid naar haar aard voluit tot uitdrukking gebracht te 
zien. Hier moet immers tezamen vloeien wat uit allerlei stroming af
komstig is. Met een beroep op de christelijke vrijheid de christelijke partij
formatie te verwerpen en de aansluiting bij een niet-christelijke partij te 
bepleiten, moet daarom wel een bij uitstek paradoxale gedragslijn heten. 
In feite betekent zij een beknotting van deze vrijheid en een verkorting 
van de christelijke verantwoordelijkheid. Een beknotting, die daarom te 
minder aanvaardbaar is omdat juist in de politieke partij het staatkundig 
geprivilegieerde instrument, het arsenaal, het bezinnings-centrum gegeven 
is om aan deze christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid de integraal
christelijke uitdrukking te geven, die zij als politieke vrijheid en verant
woordelijkheid behoeven. 

Het tweede, waarop ik wijzen wil, is van positieve aard. Het is dit, 
dat de christelijke verantwoordelijkheid en de christelijke vrijheid een ge,. 
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meenschappelijke opdracht en een gemeen.schappelijk geschenk is. Hier 
sta ik precies tegenover degenen, die uit de christelijke vrijheid altijd weer 
de legitimiteit van iedere persoonlijke beslissing willen afleiden. Daar
tegenover moet m.i. met nadruk gesteld, dat al wat uit het werk en de 
Geest van Christus voorvloeit een primair-gemeenschappelijk karakter 
draagt. Daar moet men de brieven van Paulus eens nauwkeurig op lezen! 
Ook de christelijke vrijheid is een vrijheid in Christus, d.w.z. zij is ge
geven met en aan het lichaam van Christus. Zij draagt voor alles 
een corporatief karakter. Daarom is de christelijke politieke partij als 
uitdrukking van de gemeenschappelijke christelijke vrijheid en ver
antwoordelijkheid, .niet alleen uit politiek, maar ook uit christelijk oog
punt het "geëigende", aangewezen middel. Ik maak daarmee van de partij 
geen kerk. Ik sta vierkant tegenover de verkerkelijking van het leven in 
klerikale zin, nl. als machtsontplooiing van het kerkelijk ambt. Daarom 
moet de gemeenschap der kerk in haar institutaire verbanden zich ook 
niet in de practische politiek begeven. Maar dat neemt niet weg, dat de 
christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid, ook in politiek opzicht, een 
collectief en corporatief karakter dragen. Zij vragen daarom, als politieke 
vrijheid en verantwoordelijkheid, óók om een politiek verband. Hierin 
werkt geenszins alléén, of in de eerste plaats, het beginsel van de "christe
lijke anti-these", doch vóór alle dingen, die van de christelijke these, n1. 
van de gemeenschappelijk ontvangen christelijke vrijheid en de gemeen
schappelijk te bekleden christelijke verantwoordelijkheid, óók op politiek 
gebied. 

9. Hier raak ik ten slotte ook de veelbesproken solidariteitsplicht van 
de christen in de samenleving. Wordt deze bredere solidariteit hier nu niet 
opgeofferd aan de christelijke en is dát dan wel christelijk? Mijn onder
werp hangt hiermee slechts zijdelings samen. Daarom volsta ik met een 
enkele opmerking. 

Zij is deze, dat het beroep op deze algemene solidariteit om daarmee de 
doorbraak een christelijk aureool te verlenen, zich met name op politiek 
gebied schuldig maakt aan valse tegenstellingen. Ongetwijfeld hebben wij 
in de politiek te doen met een ruimere solidariteit dan de christelijke. 
Daarom vergadert, om maar eens iets te noemen, de volksvertegenwoordi
ging niet op de grondslag van de bijbel, maar van de grondwet. Wordt 
deze solidariteit nu echter verloochend, wanneer men voor christelijke 
partij-formatie kiest en wordt zij geëerbiedigd, wanneer men zich als 
christen voegt bij een partij van liberale of socialistische beginselen? Reeds 
het stellen van de vraag moet de valse probleemstelling, die er aan ten 
grondslag ligt, in het licht stellen. Hoe kan het zich voegen bij een christe
lijke politieke partij verloochening zijn van de bredere politieke solidari
teit? Juist door een politieke partij te stichten, aanvaardt men deze 
solidariteit, bereidt men zich voor en rust men zich toe om als christenen 
en naar de wijze van de politiek in solidariteit met andere staatsburgers 
politiek te verkeren. De christelijke solidariteit van de christelijke politieke 
partij heft daarom de algemene solidariteit in het staatkundige geenszins 
op; zij betekent juist de èn politiek èn christelijk "geëigende" wijze om 
deze te aanvàarden en in practijk te brengen. 

Vat dan toch echter de doorbraak deze solidariteit niet breder en dieper 
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op, door haar reeds in partij-verband te oefenen? Ik meen, dat hier, op 
zijn gunstigst beoordeeld, een misverstand velen begoochelt. \iVant als 
één ding duidelijk moest zijn, dan toch wel dit, dat wie de christelîjke 
partij vaarwel zegt, dit gemeenlijk alleen doet om zich bij een andere 
(socialistische, liberale enz.) partij aan te sluiten, hetgeen niet als een 
betoning van algemeen solidariteitsbesef, maar alleen van solidariteit met 
het socialisme, liberalisme enz. kan worden aangemerkt. Gezien vanuit 
de christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid is dan ook moeilijk te 
verstaan, in welk opzicht dit op de voorgrond brengen van de solidariteits
gedachte ook maar iets zou kunnen bijdragen tot de voor een christèn 
meest verantwoorde politieke partij-keuze. Dit is daarom niet mogelijk 
omdat, althans in de politiek, deze hooggeloofde algemene solidariteit 
altijd weer een zeer bijzondere blijkt te zijn. De vraag is dan ook niet of 
deze "algemene" solidariteit in een niet-christelijke partij niet christe
lijker zou zijn, dan de bijzondere solidariteit in de christelijk partij-formatie, 
maar of zij, juist in deze haar niet-christelijke (socialistische, liberale enz.) 
bijzonderheid, als substituut zou kunnen dienen van de solidariteit, die 
aan de christelijke politieke partij ten grondslag ligt en daarin wordtnage
streefd. Een vraag, waarop men o. i. in het licht van de recht verstane 
christelijke vrijheid een ontkennend antwoord zal moeten geven. 

* 
DE CHRISTELIJKE POLITIEK EN DE NEUTRALlTEl r 

DOOR 

H. ALGRA 

In de winter van 1904 op 1905 was de verkiezingsstrijd reeds in volle 
gang, al zou er eerst in juni 1905 bij de stembus worden beslist, of het 
kiezersvolk in meerderheid prijs stelde op bestendiging van het mi
nisterie-Kuyper. De strijd was voor een belangrijk deel schóólstrijd. Volks
onderwijs roerde zich geducht, omdat het aanblijven van het ministerie
Kuyper een gevaar werd geacht voor de neutrale staatsschool. Een van de 
woordvoerders van deze organisatie was de heer Zelvelder, districtsschool
opziener te Sneek. Deze rijksambtenaar trok er geregeld op uit om het 
ministerie-Kuyper te bestrijden en de voortreffelijkheid van de openbare 
school boven de christelijke te prijzen. Zo kwam hij ook in Harlingen en 
werd er in een openbare vergadering in een principieel debat gewikkeld 
met een antirevolutionaire opponent. Deze poneerde de stelling: de open
bare school is niet neutraal en kan nooit neutraal zijn; neutraliteit is een 
hersenschim. En toen heeft de heer Zelvelder op bijna lyrische wijze 
geantwoord: neutraliteit is geen hersenschim, maar een ideaal. Een ideaal, 
dat geen mens ooit ten volle in zijn leven tot werkelijkheid zal zien komen, 
want het blijft altijd bij trachten. Wij jagen er naar of wij het grijpen 
mochten. Maar mèt de wetenschap, dat wij het ideaal der neutraliteit 
nóóit ten volle en blijvend zullen grijpen, blijven wij toch volharden bij 
het ideaal. 

'I ,,.I 
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Deze belijdenis van de heer Zelvelder, in het begin van de twintigste 
eeuw afgelegd, is de slotsom van een lange en diep ingrijpende ontwik
keling in de negentiende eeuw. 

De negentiende eeuw is de eeuw van de neutraliteit. De neutraliteit, toe
gespitst op de school, de openbare school, maar tegelijk een leidend be
ginsel van algemene strekking. 

Toegespitst op de school! In 1869 schreef een vrijzinnig blad: "Wij 
blijven 't er voor houden, dat 's mensen persoonlijke onsterfelijkheid een 
dogma is en daarom op de staats school niet mag verkondigd worden. Ook 
zien wij niet in, dat een onderwijzer ongelukkig wordt, als hij het onsterfe
lijkheidsvraagstuk met rust laat. Maar wil hij à tort et à travers dat on
derwerp bespreken, laat hem dan de volle waarheid zeggen, aldus bv.: 
Niemand heeft ooit de onsterfelijkheid bewezen; sommigen geloven er 
aan, anderen niet. Wil hij dit niet, dan maakt hij zich schuldig aan 
verstandsbeneveling der kinderen, die leiden kan tot wrede teleurstelling." 
De minister verklaarde het met deze stelling eens te zijn. 

Toegespitst werd de neutraliteit op schoolgebied ook in die zin, dat 
gepleit werd voor politieke .neutraliteit, o.a. daarin bestaande, dat het 
Wilhelmus taboe diende te zijn en liefde tot het vorstenhuis niet zou 
worden aangekweekt op de neutrale school van de staat. Toegespitst op 
schoolgebied, maar niettemin was het een leidend beginsel van veel wijder 
strekking. 

Deze vemeutralisering van het leven bewoog zich langs drie banen. 
V ooreerst was daar de weg van het christendom boven geloofsver

deeldheid. Tot het wezen der religie behoorde, wat alle kerken gemeen 
hadden. Het kenmerkende van iedere geloofsbelijdenis was meteen haar 
ontaarding. Swigt had in zijn Tale ot a tub al in de 18e eeuw verteld, 
dat Peter, Martin en Jack (de Paus, Luther en Calvijn) alle drie door 
hun ijdelheid en zelfzucht het oorspronkelijke en zuivere van de religie 
hadden verdorven. Maar Dr. J. Woltjer heeft reeds geschreven, dat langs 
deze weg alleen overbleef een religie van God, deugd en onsterfelijkheid, 
die aanvaardbaar zou zijn voor Cicero. 

De tweede weg is die van de ontluistering van de kerk. De kerk, neen 
niet de planting Gods op aarde, maar een corporatie, een vereniging ont
staan uit menselijk initiatief en met een bepaald doel, een zuiver particu
liere vereniging evenals een bond van handelsreizigers of van hengelaars, 
maar nu met het speciale doel om elkaar te helpen bij de behartiging van 
het zieleheil. 

En de derde en meest radicale weg is die van de verzakelijking van 
het leven. Toen in 1849 in de Friese Staten werd gediscussieerd over 
het ambtsgebed, zei een van de liberale leden: wij zijn hier om zaken te 
doen, en .niet om te bidden. En overeenkomstig zijn advies werd het gebed 
afgeschaft. en alleen het zakendoen bleef over. En in het leven ook 
nog een zekere waardering voor gemoedelijke vroomheid van een
voudige zielen. 

De overwinning van de neutraliteit over vrijwel de gehele linie heeft 
geleid tot onderdrukking. En die onderdrukking culmineert in de school
wet-Kappeyne en in diens woord, dat inwilliging van de bede van de 
voorstanders van het achteruitgezette en bijna verstikte christelijk onder-
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wij s om recht zou betekenen toegeven aan de wensen van het grofste 
communisme. 

Die onderdrukking ging gepaard met hoogmoedig spreken van de mo
derne wetenschap. Mr. L. W. C. van den Berg, die vele jaren in Indië 
had gewerkt en later door Delft als antirevolutionair lid werd afgevaardigd 
naar de Kamer, vertelt in een geschrift, dat hij ontsteld was over die 
hoogmoed, waarvan hij de beste typering vond het woord van een N eder
lands ingenieur: het christelijk geloof heeft in de middeleeuwen gotische 
kerken gebouwd, maar de differentiaalrekening heeft ons in staat gesteld, 
de Eiffeltoren te bouwen en die is hoger èn sterker. 

De christenen hebben in de negentiende eeuw zich afgevraagd, hoe zij 
zich moesten verweren tegen dat neutralisme. Er was drieërlei weg. Som
migen gingen uit van de regel, die zij evenwel nooit formuleerden: in ons 
isolement ligt onze veiligheid. Zij lieten veel, ja bijna alles over aan de 
wereld. De wetenschap, dat was wereld. Maar vooral de politiek. De staat 
was uit de duivel en de politiek was een kwaad, een terrein van "onheilige 
berekening en roekloos kansspel." En daarom gaven zij toe aan afzon
dering en terugtrekking "op het stil en onzichtbaar gebied van de geest." 
En als er gestreden werd, dan deden zij niet mee. 

Neem Beets, de man van stichtelijke uren. Hij had in 1869 gedicht: 

Partijman wezen wil ik niet. 
'k Wil aan geheel mijn volk behooren. 
Mijn ernstig woord, mijn vrolijk lied, 
Moet zijn voor aller hart en ooren. 
Partijman wezen wil ik niet. 

Zij hebben dikwijls mij verzocht; 
V ooruitgeschoven met een buiging, 
Zij hadden gaarne mij gekocht 
Voor flikkerij en eerbetuiging; 
Maar hebben 't nooit zoover gebrocht. 

Zij zeggen, dat zij 't zelv' niet zijn 
En voor geen' schatten wezen willen; 
Maar leugens haat ik, grof of fijn, 
En zie niet, wat ze er van verschillen; 
Liefst mijde ik 't wezen en de schijn. 

Zij hebben 't somtijds mij gemaakt, 
Ondanks mijn dapperst tegenstreven, 
Mijn wagen aan hun trein gehaakt, 
Ook mijn naam in hun vaan geschreven; 
Maar weinig vruchts daarvan gesmaakt. 

Want spoedig kwam ik met protest, 
En zal er altijd weer mee komen. 
Partijzucht haat ik als de pest; 
Zij fopt de wijzen, doekt de vroomen, 
En haalt de duivel in op 't lest ... 
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Nog geen tien jaar nadat Beets dit had gedicht, richtten meer dan 
300.000 christenen zich met hun smeekschrift tot de Koning en vroegen 
recht en ruimte voor het christelijk onderwijs, maar in die nood was 
Beets, de gemoedelijke Beets nergens te vinden. Beets en Van Koetsveld 
waren de enige predikanten, die invloed konden oefenen op de Koning, 
maar zij hebben gezwegen. Maar ik zou dit gedicht van Beets niet hebben 
aangehaald, als het niet vertolkte, wat er ook nu nog leeft onder ons volk, 
juist bij de gemoedelijken, aan politicophobie. 

Daar werd getracht, een andere weg te bewandelen: herstel van wat eens 
geweest was, .nI. een gereformeerde staat met een officieel erkende ware 
kerk en een gereformeerde staatsschool. Het beroep op art. 36 der Neder
landse geloofsbelijdenis werd hier graag gehoord. Breek de .neutrale staat 
af, laat de ovel"heid desnoods met terzijdestelling van de grondwet weer kie
zen voor de kerk der vaderen, en heel het openbare leven reformeren. Voor 
Roomsen of ongodisten dient er in zulk een staat een plaats te zijn der 
tolerantie, op de tweede rang. En de enige waarachtige en principieel zui
vere christelijke school is de christelijke staats school voor héél de natie. Ook 
deze lijn loopt door tot vandaag en Prof. Van Ruler heeft haar scherp 
doorgetrokken tot aan de door hem begeerde theocratie. 

Maar dan is er ook geen sprake van een derde weg. Daarbij gaat het 
evenals bij het zo pas genoemde streven om het verbreken van het front 
van het neutralisme. Maar de weg is anders, niet uit een oogpunt van tac
tiek, maar van principe. 

Elders heb ik er aan herinnerd, hoe Wormser reeds in een merkwaardige 
brief aan Groen de repristinatie heeft afgewezen en niet wilde ijveren voor 
een herstel van een naar een bepaalde kerk georië.nteerde staat. 

Deze derde richting is de antirevolutionaire en christelijk-historische. Ik 
bedoel de termen in historische en principiële zin. 

Deze richting begint met principieel de geestelijke vrijheid te aanvaarden. 
Zij wil niet, wat Van Ruler wil, heel het culturele en sociale leven onder 
directie van de staat. Wat Van Ruler in de hoogste mate haar kwalijk 
neemt, dat zij de taak van de staat altijd wil zien en houden binnen be
paalde perken, dat is haar principieel uitgangspunt. Zij durft te spreken 
over de volstrekte onbevoegdheid van de staat op menig terrein. 

In de tweede plaats vraagt zij de vrijwilligheid. Het is van het grootste 
belang, dat er corporaties zijn, die verantwoordelijkheid aanvaarden voor· 
het volksleven en dat doen in gehoorzaamheid aan het Evangelie, maar die 
corporaties hebben geen ander bestaan dan door de vrijwillige toetreding en 
medewerking van de leden. En het appèl op die leden is altijd een beroep 
op hun strikt persoonlijke overtuiging, op hun geweten, op hun geloof. 

En nu kom ik op een zeer belangrijk punt. Wanneer die organisaties, ik 
denk bv. aan het Christelijk Nationaal Vakverbond, aan de N.C.R.V., aan 
de organisaties op schoolgebied, actief zijn, dan gaat het niet om het be
waren van en afsluiten van een christelijk ghetto. Het gaat om heel het volk. 

Niet alleen, zelfs niet allereerst in die zin, dat we graag zouden zien, dat 
iedere Nederlander meedeed, uit overtuiging meedeed. Ook dat is waar. 
Maar we zijn reëel en zien daarom als eerste taak onvermoeibaar en trouw 
te trachten althans dat gehele volk te confronteren met de grote christelijke 
vragen en het te vragen: kiest nu heden, wie gij dienen zult. 

De theocraten van vroeger en nu willen, dat de staat het volk onder zijn 
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directie zal voeren uit de woestenij van de neutraliteit. Wij begeren, dat het 
volk zèlf de weg terug zal vinden, en dat daardoor het staatkundig leven 
ook wordt herkerstend. Van uit het volksleven. Van onderen op. 

Politieke partijen zijn er in elke democratische staat. Zij zijn slechts in 
twee gevallen onbestaanbaar: in de eerste plaats als het gehele volk een 
is in beginsel, en in de tweede plaats als het een is in beginselloosheid. Er 
is een tijd geweest, dat het goed recht van politieke partijen werd bestreden. 
Prof. Fabius heeft er een hele studie over geschreven. Maar die tijd is 
voorbij. Wat nu aan de orde is, is de vraag naar het goed recht van het 
bestaan van een christelijke partij. De P.v.d.A. ontkent dat recht principieel. 
En de liberale Nieuwe Rotterdamse Courant vindt de opvattingen van anti
revolutionairen en christelijk-historisdhen omtrent de verdraagzaamheid 
verfoeilijk. Volgens de P.v.d.A. dienen er principieel gezien nooit christe
lijke partijen te bestaan. Zij erkent althans theoretisch, dat er een concrete 
situatie kan zijn, waarin practisch een christelijke partij wel recht van be
staan heeft. En sommigen van haar leden wijzen naar de negentiende 
eeuwen naar de schoolstrijd. Maar vandaag is er noch principieel noch 
practisch enige reden, zich als politieke partij te organiseren op de basis 
van de christelijke belijdenis. Humanisten èn atheïsten, hervormden en 
roomsen, kunnen best samengaan in de P.v.d.A. en dat samengaan is nor
maal en gezond. De christelijke politieke partij is abnormaal en ongezond. 
Dat is het officiële socialistische standpunt. En parallel daaraan loopt de 
bestrijding van het C.N.V., de N.C.R.V. enz. 

Normaal en abnormaal. Dààr moet het gesprek beginnen. En dan verzet
ten wij ons met heilige verontwaardiging tegen een bewijslast, die op ons 
wordt gelegd. Wij worden immers tegengestaan met deze redenering: nor
maal is de niet-confessionele partij; normaal is de partij, die op de vraag 
naar het koningschap van Christus over het gehele leven, ook over het 
staatkundig leven, antwoordt: als partij zeggen wij daaromtrent niets, om
dat wij niets willen zeggen, omdat wij het verkeerd vinden, daarover als 
partij iets te zeggen. Er zijn stellig onder onze leden personen, die 
u privé daarover iets willen zeggen, maar de partij als zodanig blijft in 
strikte neutraliteit daarbuiten en in die strikte neutraliteit zit het normale 
van de partij. De partij vindt het prachtig, dat sommige van haar leden zeg
gen: omdat ik christen ben, ben ik lid van de P.v.d.A., en dat anderen 
zeggen: omdat ik humanist ben, ben ik lid van de P.v.d.A. Maar dat 
"omdat" laat de partij meteen geheel voor hun particuliere rekening. En 
als het er om gaat van onderen op tot en met en in het volk te spreken, 
een boodschap te brengen, de volksgeest te beïnvloeden, dan zegt de partij: 
ik wil alleen praten over zakelijke dingen. Niet over Christus, over wat Hij 
betekent voor het leven van ons volk. De partij zal er met grote nauwge
zetheid voor zorgen, dat in haar boodschappen aan het volk iedere aan
duiding ontbreekt, dat Christus gekomen is, en dat door Hem alle dingen 
anders zijn komen te liggen. En dat heet dan normaal. 

En dan vervolgt de P.v.d.A. dus: dat gij een christelijke partij opricht, 
is vreemd, ongewenst, verwerpelijk. En voor u ligt de bewijslast, dat gij 
ooit het recht hebt te pleiten voor een christelijke politieke partij, en voor 
een politieke boodschap aan het gehele volk, waarin de kracht van het 
Evangelie openbaar wordt. 

Deze redenering van de P.v.d.A. verwerpen wij. Wij zeggen: hier, bij 
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ons, is het normale, bij u is het abnormale. Want immers, Christus is ge
komen en Zijn genadelicht schijnt in de wereld, Zijn gebod is in Zijn be
staan, in Zijn spreken het dagelijks wonder. Geen enkel feit in de wereld
geschiedenis is te vergelijken met Zijn verschijning in deze wereld. En zo 
komen we tot het schijnbaar paradoxale, dat we zeggen: door genade is 
het in de aanvankelijk herstelde en in beginsel geredde wereld weer nor
maal, dat een organisatie er blijk van geeft, dat zij de grootste van alle 
historische gebeurtenissen niet negeert, maar haar tot uitgangspunt neemt 
van heel haar arbeid. Genade en normaal, wanneer we die twee woorden 
verbinden, dan zit daar een wonder in. Maar dat wonder is geschied. 

De infiltratie van het neutralisme wordt het duidelijkst daardoor open
baar, dat christenen telkens weer zich de bewijslast laten opdringen, dat de 
christelijke organisatie haar bestaansrecht tegenover de neutrale, die zgn. 
algemeen is, moet verdedigen en bewijzen, terwijl het in werkelijkheid de 
onmogelijke taak is van de neutrale organisatie, te bewijzen, dat zij recht 
van bestaan heeft. 

Wanneer er in de vergadering van zulk een organisatie plotseling iemand 
binnen zou komen, een vreemde, een profeet of een engel, en hij zou naar 
voren gaan tot vlak voor de bestuurstafel en er zou een stilte vol spanning 
vallen en hij zou deze ene vraag doen: gij zijt bezig met de beginselen van 
het beleid van de overheid in Nederland, waar Christus langs de heirbaan is 
gegaan en Zijn zegenende hand heeft opgeheven - zeg mij, wat betekent 
Hij in uw beraad, waarmee gij nu bezig zijt? - dan zou de voorzitter ant
woorden: wij hebben daarop geen antwoord. Wij zijn overeengekomen, 
die vraag buiten onze discussies te stellen, maar als de vergadering ge
sloten is, dan willen sommige leden privatim en strikt voor eigen rekening, 
voor eigen individuele verantwoordelijkheid daarop wel een antwoord 
geven. 

En wij zeggen: door genade behoeft met dat armzalige antwoord niet 
te worden volstaan, er màg niet mee worden volstaan. Daarom begint de 
christelijke politieke partij met over Jezus te spreken. 

Dus is het een verkeerd gesprek, wanneer de discussie gaat over de 
vraag: zou het niet zo kunnen zijn, dat bv. in de negentiende eeuw een 
christelijke politieke partij recht van bestaan had en zegenrijk heeft ge
werkt, maar dat, nadat de omstandigheden zijn veranderd, er voor zo'n 
christelijke partij geen legitieme plaats meer is? Immers, wie de vraag zo 
stelt, gaat er van uit, dat er wat bijzonders moet wezen, om een politieke 
partij te organiseren, die het Koningschap van Christus belijdt, en dat bij 
het verdwijnen van zulk een concrete situatie het opeens weer normaal is 
geworden over die belijdenis te zwijgen. 

Eerst wanneer ik dat nadrukkelijk heb voorgesteld, wil ik verder gaan 
en zeggen, dat bo·vendien de vraag geen zin heeft, omdat de 20ste eeuw niet 
minder antithetisch staat tegenover het Evangelie dan de negentiende. Ook 
in deze eeuw worden de tegenstellingen openbaar, universeler, nadrukke
lijker en tegelijk in vele gevallen meer versluierd en daardoor gevaarlijker. 
Ik zal dat bewijzen. 

Internationaal gaat de o.ntkerstening door. Wat in Nederland in de 19de 
eeuw al een feit was, de ontkerstende openbare school, wordt hoe langer hoe 
meer een feit in landen als Zweden, Noorwegen, Amerika, Australië. De 
christelijke tradities vervagen in het volksleven. Met een onheilig radicalis-
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me maakt de wetenschap het bevolkingsprobleem, de huwelijksmoraal en de 
geboorteregeling tot een biologisch en psychologisch vraagstuk. 

In de Nederlandse politiek zijn er twee tendenties, die op het eigen erf, 
het politieke erf, speciale gevaren meebrengen. Het ene is de verzakelijking. 
Het pragmatisme dreigt te worden tot een beginsel, dat met gemoedelijk
heid wordt voorgedragen en aanvaard. We moeten het eens worden op 
zakelijke basis, met behoud van eigen gevoelen en zonder scherpslijperij. Dat 
kan leiden tot vervlakking, tot afstomping. Mij is liever de taal van Keuche
nius, die bij de behandeling van de handhaving van het neutraliteitsbeginsel 
op de openbare school een voorgestelde conclusie van Lohman en Donner 
aldus steunde: "Ieder die de eer van Gods Woord en het Christendom op 
prijs stelt en erkent dat door het neutraliteitsbeginsel aan die eer wordt te
kort gedaan zal geen bezwaar maken zich met deze conclusie te verenigen en 
ik ben verzekerd dat wie daaraan zijn stem geeft met rust en zielevrede het 
feest zal tegemoet gaan, tot welks viering wij onze werkzaamheden (in de 
Kamer) zullen staken. Heden over acht dagen zal de Christenheid in aan
bidding zijn nedergeknield voor het kruis van de Zaligmaker der wereld, 
waarboven eens een heidensch stadhouder geschreven heeft: Jezus de Na
zarener, de Koning der Joden. De geachte afgevaardigde uit Breda, die ons 
onlangs met hem eigen bewonderenswaardig en wegslepend talent wist te 
stemmen tot hooge bewondering van Da Costa zal het voorzeker toejuichen 
dat ook hier het woord van Da Costa worde herhaald: 

Brengt aan dien Koning op uw knieën, 
o Koningen, Uw heerlijkheid! 
Zij voor Zijn voetbank, 0 genieën 
Uw schatting needrig neergeleid ... " 

Ik zeg, mij is liever deze taal van Keuchenius dan het betoog van 
iemand, die in 's lands raadzalen en passant spreekt over onze visie, "die 
bekend mag worden verondersteld", om dan over te gaan tot de zgn. 
practische opmerkingen. 

Maar er is een groter gevaar dan de verzakelijking. Dat grotere ge
vaar is het streven, het of - Of, het ja èn neen van geloof en ongeloof 
te coördineren in een vredig verband, het te maken tot èn - èn, en dat 
samen, in combinatie, om beider achtenswaardigheid algemeen' te noemen. 

Wilt u een zeer recent en sprekend voorbeeld? 
In de Eerste Kamer was aan de orde de Regeringsnota over het tele

visiebeleid. De minister wilde aanvankelijk de helft van de tijd bestemmen 
voor een zgn. algemeen programma en omschreef dat zelf als een pro
gramma, dat voor een zo groot mogelijk deel van ons volk aanvaardbaar 
is. Maar de woordvoerder van de antirevolutionaire fractie wilde de mi
nister nopen tot enig concretisering. Ik lees het u voor uit de Handelingen: 
"Wij herinneren ons de verschrikkelijke overstroming van 1953. In beide 
Kamers werd toen een Regeringsverklaring voorgelezen. In beide Kamers 
werd dezelfde verklaring voorgelezen; het slot verschilde echter. Want in 
deze Kamer had de verklaring een slot, dat in de andere Kamer achter
wege bleef; daar werd alleen gesproken over menselijke solidariteit. 

Het slot van de Regeringsverklaring in deze Kamer - dat dus aan de 
verklaring, die in de Tweede Kamer werd afgelegd, ontbrak - hebben wij 
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hier met grote ontroering aangehoord en ik wil het nog eenmaal voor
lezen. Het luidde aldus: 

"Mijnheer de Voorzitter! Door het geweld der wateren zijn meer dan 
zeshonderd dochters en zonen van ons volk meegesleurd en hebben hun 
leven gelaten; tienduizenden zijn van hun haardsteden verdreven. 

Mogen zij allen in de uren van de nood de sterke hand Gods hebben 
ervaren en Zijn genade deelachtig zijn geworden. 

Zegene Hij allen, die nog steeds in nood verkeren, en verlene Hij aan 
ons gemeenschappelijk pogen Zijn onmisbare steun. 

Moge ons volk, Hem indachtig, onder het bezielend voorbeeld van onze 
geëerbiedigde Vorstinne en van de leden van ons Vorstenhuis, de volle 
inzet van zijn beste krachten in grootste offervaardigheid blijven geven, 
opdat Nederland spoedig weer herrijze." 

Ik zeide: In de Tweede Kamer ontbrak dat slot aan de Regeringsver
klaring. Nu stel ik de Minister bij dezen de duidelijke en pertinente 
vraag: Is uw redenering, dat een algemeen programma voor een zo groot 
mogelijk deel van de kijkers aanvaardbaar moet zijn, zo te verstaan, dat 
de toen in de Tweede Kamer afgelegde verklaring beter past in een alge
meen programma dan die, welke wij hier hebben gehoord?" 

Wat antwoordde de minister daarop? Het volgende: 
"De geachte afgevaardigde heeft mij gevraagd: Wanneer acht de Mi

nister dat algemeen programma voor een zo groot mogelijk deel van ons 
volk aanvaardbaar? Moet iedereen het daarmede dan eens zijn, of moet 
daaruit alleen geweerd worden wat men niet kan respecteren? Mijnheer 
de Voorzitter! Als een ieder het er volledig. mee eens moest zijn, zou het 
nooit een Nederlands nationaal programma kunnen vormen. Dat zou ik 
dus zeker niet willen vooropstellen. De geachte afgevaardigde heeft nu een 
voorbeeld aangehaald, een interessant voorbeeld, omdat het betrekking 
heeft op de beide Kamers der Staten-Generaal en op twee vertegenwoor
digers van de Regering, en hij vraagt: Is de redenering van de Minister. 
zó te verstaan, dat de Regeringsverklaring, destijds in de Tweede Kamer 
afgelegd bij de watersnoodramp, beter past in het algemeen programma 
dan die in de Eerste Kamer? Mijnheer de Voorzitter, ik kan hierop maar 
één antwoord geven. Naar mijn mening passen beide in het algemeen pro
gramma. Het is nu eenmaal zo, dat juist de verscheidenheid, die ons volks
leven en ons volkskarakter typeert, tot uitdrukking moet komen, wil men 
werkelijk een juist beeld van dat volkskarakter geven. Daarom ook, dat 
beide verklaringen, waarover de geachte afgevaardigde heeft gesproken, 
in een algemeen programma op hun plaats zouden zijn." 

De Nieuwe Rotterdamse Courant noemde dit antwoord van minister 
Cals snedig en dat is het ook. Maar een van twee, of het is eigenlijk geen 
antwoord, of het komt met een nieuwe neutraliteit, die van het passend 
naast elkaar staan van religieus nihilisme en christelijke belijdenis. 

En dan is de christelijke politieke partij gesteld voor de taak, als voor
heen de vrijheid te handhaven, maar tegelijk te weigeren, als nationaal 
te aanvaarden de demonstratie van deze nieuwe neutraliteit. En voor de 
taak, de overheid er van te overtuigen, dat zij prinlCipieel haar houding 
heeft te bepalen. 

Ik heb dit uitstapje gemaakt om te laten zien, dat er wat veranderd 
is. Vroeger zou men gezegd hebben: algemeen is datgene, dat zwijgt over 
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God. Maar het nieuwe brengt een nieuw verborgen gevaar mee. 
En de redenering: in de 19de eeuw kon een christelijke partij tegen

over het toenmalige rationalisme en positivisme een taak hebben, maar 
in de twintigste eeuw is het voldoende, dat de P.v.d.A. de verscheidenheid 
waardeert en haar werkgemeenschappen heeft, die principieel mogen 
praten, terwijl de partij zich van dat gesprek distancieert, is dus niet alleen, 
zoals ik eerder aantoonde, principieel verkeerd, maar zij vindt ook geen 
aanknopingspunten in de huidige situatie. 

Maar, zo zeggen sommigen, laat de politieke partij zich nu maar be
perken tot het zakelijke en laat de kerk in een nieuwe situatie zorgen 
voor het profetisch getuigenis, het profetisch geweld tegen neutralisme en 
verzakelijking. In de eerste plaats: wat betekent, dat de partij in haar 
werk, in haar program van beginselen, in haar propaganda, in haar werk 
in Staten en raden alleen maar de zakelijkheid als maatstaf zal nemen en 
dus zal zwijgen over wat het voornaamste is. Of wil men een partij zonder 
beginselprogram ? 

Maar hier is meer aan de orde. Het is bekend, dat men in doorbraak
kringen bijzonder fel gebeten is op de N.C.R.V., en ook andere, hoogker. 
kelijke kringen worden niet moede, deze organisatie te veroordelen. Ik 
citeer Prof. Van Ruler. Het spijt hem geweldig, dat men na de wereld
oorlog de uit het volksinitiatief ontstane omroepvereniging niet eens en 
voorgoed heeft geliquideerd. Men had er toen de kans toe, meent hij. En 
dat elimineren van de N.C.R.V. zou dan de grote kans geworden zijn 
voor het LK.O.R. Dit orgaan van een aantal kerken zou dan in het gehele 
programma betrokken moeten zijn: Het gaat niet om een paar kerkdien
sten, morgen- en avondwijdingen, zieken- en bijbeluren, maar het gaat 
om de gehele nationale cultuur in muziek en zang, in hoorspel en cursus, 
in wetenschap en kunst. 

Hier wordt het verzet tegen de N.C.R.V. duidelijk geboren uit de be
geerte de gehele cultuur te verkerkelijken. En daartegen hebben wij ons te 
verzetten. De kerk is niet een totalitair instituut, maar zij brengt een 
boodschap, die totalitair is. En met het brengen van die boodschap is 
haar taak voltooid. Het nationaal-socialisme heeft willen tornen aan het 
totalitaire van die boodschap en haar willen beperken tot een sector van 
het leven. Maar er is een hoogkerkelijk protestantisme, dat een oeverloze 
kerkelijke activiteit voorstaat, via door de kerk in het leven geroepen 
raden en stichtingen, en waarbij zij zichzelf een nieuw mandaat geeft, nl. 
in bondgenootschap met de staat, in huwelijk met de staat, aan heel het 
volksleven gestalte te geven. Het is de oude leer van de twee zwaarden, 
minus de Paus. Het betekent in zijn consequentie de aantasting van de 
christelijke vrijheid. Daarom is dit streven ook zo bewogen en zo radicaal 
in zijn vijandschap tegen Dr. Kuyper, die altijd èn tegenover de staat èn 
tege.nover de kerk ruimte en vrijheid gehandhaafd wilde zien. 

N u moet ik iets zeggen over het zgn. gevaar der vereenzelviging. De 
christelijke politieke partij, zo klaagt men, valt, evenals bv. het C.N.V., in 
de vereenzelviging: zij identifièeert haar menselijke boodschap, haar men
selijk, door tijd en feilbaar inzicht bepaald program met Gods boodschap 
aan en Gods program met deze wereld. 

Ik ontken niet, dat dit gevaar aanwezig is. Ik ga verder: ik zeg, dat 
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het op veel breder terrein aanwezig is dan op dat van de christelijke maat
schappelijke en politieke organisaties. Ik zeg, dat dit gevaar allereerst 
aanwezig is bij de kerk, het ernstigst, het meest absoluut aanwezig is bij 
de kerk, zodra zij in een concrete situatie als kerk ambtelijk gaat spreken. 
Als de kerk uitspreekt, dat er in Hardegarijp geen christelijke school dient 
te komen of op Voorne geen christelijke organisatie voor vrouwen, of, om 
een voorbeeld te nemen van veel wijder strekking, als de kerk door haar 
ambtsdragers gaat verklaren, dat de huidige vrijzinnige richting een posi
tief en constructief element is in de kerk van Jezus Christus naast hen, 
die de opstanding van Christus belijden als een heilsfeit, dan loopt de kerk 
het dodelijk gevaar, zulke beslissingen en uitspraken, omdat zij kerkelijke 
uitspraken zijn, voor te dragen als woorden, die gezegd worden in gehoor
zaamheid aan de Heer. Immers, als die gehoorzaamheid aan de Heer der 
kerk niet het beslissend moment is in het spreken der kerk, is zij een cul
turele organisatie geworden. 

Ik aanvaard het feit, dat er een gevaar is voor vereenzelviging, maar 
voeg er aan toe: dat gevaar is er allereerst bij een kerk, niet het minst 
als zij de directie van de nationale cultuur op zich neemt, voorlopig nog 
zonder voor dat doel met de staat gelieerd te zijn. Het gevaar is er altijd in 
deze zondige en gebrekkige wereld. Wij lopen altijd gevaar, over Gods 
wil zo te spreken, dat wij daarin onze wil hebben opgenomen. Dat gevaar 
is er alleen dàn niet, wanneer men niet meer begéért, in gehoorzaamheid 
aan het Evangelie te spreken en te werken en dus bewust de weg der on
gehoorzaamheid kiest. Wie in zijn "programma" alle heenwijzing naar 
het Evangelie uitbant, loopt het risico van de "vereenzelviging" niet meer. 
Maar wanneer het zo ligt, dan is het gevaar voor vereenzelviging geen 
motief, om juist de christelijke politieke partij af te breken, tenzij men tege
lijkertijd verklaart, dat niet alleen èlke christelijke organisatie maar ook 
de kerk zelve veiligheidshalve zwijgen zal, omdat ieder van haar organen 
dat gevaar van vereenzelviging bedreigt. Alleen de Paus kan - van zijn 
standpunt - aan deze consequentie ontkomen. 

Wij overzien de situatie. 
Het neutralisme heeft reeds in de negentiende eeuw getracht, het gehele 

volksleven te ontkerstenen. Het is daarin ten dele geslaagd. Dat "ten 
dele" is niet alleen een kwestie van veroverd terrein, maar ook van infil
tratie in nog niet veroverd terrein. Met het gevolg dat velen van elke chris
telijke activiteit en vooral van de christelijke politiek een probleem hebben 
gemaakt. 

In het volksleven werken heden ten dage krachten, die de ontkerstening 
willen voltooien, niet langs de weg van een strijd om de laatste vesting, 
maar langs de weg van het zich steeds repeterende compromis. 

De christelijke politieke partij bedoelt allereerst, het volksleven te be
invloeden, opdat het volk bewust en principieel partij kiest tegen een 
staatsmacht, die geen oevers meer ziet, tégen een staat, die zijn taak 
horizontaal zonder grenzen ziet maar verticaal zeer vlak, omdat hij de 
verzakelijking als normaal aanvaardt en vóór een staat, die zich op zijn 
terrein, voor zijn eigen beperkte mandaat gebonden weet aan de ordinan
tiën Gods. 

De christelijke politieke partij bedoelt invloed te oefenen, een zo sterk 
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mogelijke invloed, in Staten en raden en in het parlement, opdat bij de 
beslissingen, die de overheid neemt, boven de zakelijke overwegingen verre 
uitgaat de bede: wat wilt gij Here, dat ik doen zal. 

En zo is het een voorrecht, een wonderlijke genade, dat in het Neder
landse volk, waar sterker dan in welk land van de wereld ook het neu
tralisme heeft geheerst, een plaats en taak blijkt te zijn voor de christelijke 
politieke partij, als een instrument dat God gebruiken wil, Zijn naam ter 
eer en het volk ten baat. 

In die formulering is meteen onze verantwoordelijkheid gegeven, in oot
moed, in strijdbaal'heid, in trouw. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR. L. W. G. SCHOLTEN 

Het spel van afstoting en aantrekking, dat in de laatste maanden het 
accent scheen te krijgen van de drang naar aantrekking en waarvan wij 
in ons laatste overzicht verschillende voorbeelden naar voren brachten, 
is in de laatste weken wel in het tegendeel omgeslagen. Dat blijkt niet 
het minst uit het resultaat van de bijeenkomst te Genève. Dat is te zien 
uit de verwikkelingen in het Nabije Oosten. Dat is de ondergrond van de 
moeilijkheden in Marokko. Daarvan getuigt ook de uitslag van de ver
kiezingen in het Saargebied. 

Wel valt het daarbij op, dat de Middellandse Zee, de Oude Wereldzee, 
om met Kuyper te spreken, nog niets van haar actualiteit heeft verloren. 
In de oudheid zochten daar de bewoners van Voor-Azië het contact met 
de bewoners van Noord-Afrika en van het in betekenis groeiende Europa. 
Tijdens de middeleeuwen trokken eerst de mohammedanen langs haar 
kusten en later over de wateren van de Oude Wereldzee zelf. Daarna zoch· 
ten de kruisvaarders over diezelfde weg, maar nu in omgekeerde richting, 
de toegang naar het morgenland. In de nieuwe geschiedenis hadden alle 
zeevarende volken gelijkelijk belang bij de ongestoorde vaart. Napoleon 
trachtte langs die weg het Engelse wereldrijk in het hart te treffen. Door 
de opening van het Suezkanaal ontsloot zich een tijdperk als nooit te 
voren. Geen wonder dat tijdens de eerste zowel als tijdens de tweede 
wereldoorlog deze zelfde zee strijdtoneel van de eerste rang was. En wan
neer men let op het gebeuren van heden vraagt men zich af, of Kuyper 
inderdaad gelijk zal krijgen, toen hij voorzag, dat hier de conflicten tussen 
de grote mogendheden zouden worden uitgevochten, waarbij de tegenstel. 
ling tussen het christendom en het mohammedanisme een eerste rol zou 
spelen. 

Hernieuwde strijd tussen Israël en de Arabische landen, met name de 
strijd tussen Egypte en Israël heeft de aandacht opnieuw op het Nabije 
Oosten gericht. Dit begon, toen' er berichten in de dagbladen verschenen 
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over wapenleveranties van Tsjecho-Slowakije aan Arabische landen en 
over een aanbod van Rusland deze leveranties voort te zetten. 

Op zichzelf had dit geen aanleiding behoeven te geven tot grote onge· 
rustheid. Maar men bedenke, dat het westen de strijd in het Nabije 
Oosten voor, een groot gedeelte in de hand had, doordat het de wapen
leveranties wist te contingenteren. Nu eens klaagden de Arabische landen, 
dan weer Israël, dat de tegenpartij van wapens werd voorzien. 

Bovendien heeft Engeland altijd nog een andere mogelijkheid benut. 
Het paste de oude spreuk toe: wie de zee beheerst, kan op de duur elke 
oorlog winnen. Daarom werden de Arabische landen zorgvuldig van de 
zee afgehouden, en voorzover dit niet mogelijk was, als bij Egypte, hield 
Engeland de vloot binnen enge perken. Ook ten aanzien van de lucht
macht en de luchtbases paste men dezelfde methode toe. En wie in het 
Nabije Oosten een willekeurig vliegveld bezocht, zag daar bijna altijd 
eenheden van de Britse luchtmacht, gereed om in te grijpen, waar dit 
nodig was. , 

Indien echter de mogendheden achter het ijzeren gordijn zich als leve
ranciers van wapens en vliegtuigen gaan ontpoppen en Spanje zich daarbij 
gaat voegen, ontglipt de controle aan het westen. Dan heeft men alleen 
nog maar te vertrouwen op de geringe financiële mogelijkheden van de 
staten in het Nabije Oosten. 

Oorlog in het Nabije Ooste.n betekent echter tegelijkertijd moeilijk
heden bij de petroleumvoorziening, die door hetgeen zich in Iran de laat
ste jaren heeft afgespeeld, nog meer van betekenis zijn. En indien de 
Veiligheidsraad hier tot interventie zou besluiten, zou dan Rusland niet 
tevens invloed daarbij krijgen, wat wellicht nog groter gevaar zou be
duiden? Zou Moskou dan zo niet kunnen doordringen tot de Middel
landse Zee of tot de Perzische golf, wat een schrikbeeld is van de Britse 
politiek? 

De moeilijkheden bij de gedemilitariseerde zone tussen Israël en 
Egypte, welke was vastgesteld bij de wapenstilstand van een zestal jaren 
geleden, waren echter niet het meest belangrijke feit, evenmin als de aan
val van Israël op een zwak verdedigd punt in de woestijn Negeb. Het 
gaat om de gehele aanwezigheid van Israël in dit gedeelte van de Arabi
sche wereld. Want temidden van een bevolking, die voor een groot ge
deelte verkeerde in de cultuurperiode van Abraham, is in korte tijd een 
volk van een paar millioen binnen gedrongen, geleid door het enthou
siasme van de verbondenheid aan de belofte aan Abraham. Die nieuwe 
staat dreigt door zijn meerwaardigiheid duizenden Arabieren van hun 
plaats te drukken, die dan verder als ontheemden hun bestaan moeten 
rekken in vreemd gebied. Het westen heeft voorgesteld die ontheemden 
te laten waar zij thans zijn. Maar het westen vergat, dat ontheemding 
voor een oosterling niet is een economisch probleem, maar een breuk 
in het sociale vlak. De ontheemde heeft namelijk zijn huis, zijn woon
streek, maar vooral zijn familieverband en de binding aan zijn geslacht 
verloren en dat is met een paar millioen niet goed te maken. 

In deze wereld van ontheemde.n zoekt echter ook het communisme zijn 
kans, klaar als het altijd staat, om in een losgeslagen volk zijn invloed 
uit te breiden. Zijn de Mohammedanen bereid de steun van Rusland te 
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aanvaarden, zoals indertijd de Groot Moefti van Jerusalem niet opzag 
tegen steun van het Derde Rijk en van Italië? Zo is het begrijpelijk, 
dat het westen geen internationaal detachement als grenswacht wenst, 
waarin natuurlijk ook Russische soldaten zouden moeten zitten. 

Moet men dan liever streven naar het plan van de vroegere vorst van 
Jordanië, die Jordanië met Israël in een staatsverband wilde opnemen, 
onder handhaving van beide godsdiensten en volkseigenaardigheden ? 

Of vertoont het Groot Syrische plan meer aantrekkelijkheid, dat alle 
staten in het oude Palestijnse land tot een groot Syrië wilde vervormen. 
Maar zou men daarmede niet meteen de tegenstelling met Egypte gaan 
verscherpen? En hoe moet het dan met het verbond, dat loopt van Turkije 
tot Pakistan over Perzië, dat kennelijk tegen Rusland is gericht, en waar
bij Irak is betrokken, dat weer een nauw bondgenootschap heeft met het 
Britse rijk? Men ziet wel het begin, maar niet het einde. 

De aangrijpende berichten over de moordpartijen in Algiers en Ma
rokko, die plaats vonden na het afsluiten van ons laatste overzicht, heb
ben wel doen zien, hoe gevaarlijk het nationalisme kan worden, als het 

• gevoed wordt door godsdienstig fanatisme. Algiers nam daarbij een afzon
derlijke plaats in, omdat het de eersteling was van het nieuwe Franse 
koloniale rijk, dat in de negentiende eeuw is ontstaan, als vervanging van 
het rijk, dat Frankrijk in de tweede helft van de achttiende eeuw had 
verloren. In Algiers bleek ook duidelijk, dat het Franse kolonialisme voor
al gedragen wordt door de gedachten van het uitbreiden van de Franse 
geest. Algiers werd staatsrechtelijk deel van Frankrijk. Moeilijkheden in 
Algiers waren dus volgens Franse opvattingen binnenlandse moeilijk
heden, waar een ander niets mee te maken had, ook de V. N. niet. Van
daar, dat Frankrijk door het terugtrekken van enkele vertegenwoordigers 
protesteerde, toen de V.N. zich toch met deze moeilijkheden wensten 
bezig te houden. 

De positie van het geschil met Marokko ligt anders, omdat de verhou. 
dingen tussen Frankrijk en Marokko eigenlijk moeten worden gezien 
onder het licht van een overeenkomst tussen twee staten, zoals die in be
ginsel is tot stand gekomen in 1912. Sindsdien is de invloed van andere 
mogendheden gering geweest. Maar onder leiding van bekwame Franse 
militairen werd Marokko ingeschakeld in de Franse cultuur en de Franse 
economie. Het welvaartspeil steeg enorm. Maar het .nationaliteitsbesef 
wilde daarmede geen rekening houden. 

Want de zeer nationalistische beweging van het Istiqlal, die contact 
onderhoudt met het centrum van het mohammedanisme in Caïro, .nam de 
leiding van het verzet tegen Frankrijk. Eerst poogde de Franse regering 
de onrust te bezweren, door met hulp van de befaamde pasja van 
Marakesj de wettige sultan te vervangen door een bloedverwant en hem 
te verbannen naar een verre Franse bezitting. Enkele weken geleden ont
laadde de beweging zich in een vreselijk bloedbad, aangericht in een kleine 
westerse kolonie. De Franse regering begreep echter zeer goed, dat zulk 
een algemene beweging niet te onderdrukken is met geweld van wapenen. 
In Algiers had zij door milde handelingen, gepaard aan een beslist op
treden, de rust weer aardig goed weten te herstellen. Zo poogt zij nu ook 
in Marokko te doen. Allereerst moest die troonwisseling ongedaan worden 
gemaakt. Bovendien moest het Franse bestuur in Marokko worden her-
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zien. Zo zit de enkele jaren geleden verdrevene weer in zijn paleis te 
Rabat. Het is de vraag, of hij met herstel van de oude positie genoegen 
zal nemen. Ligt het niet meer voor de hand, dat hij zijn diepste ideaal 
zal trachten te verwezenlijken, namelijk de verdrijving van de Franse 
heersers uit het land van zijn vaderen. 

Voor Frankrijk zou dit al een zeer pijnlijke gebeurtenis zijn. Want 
in zijn koloniale politiek leeft Frankrijk uit zijn drang naar het uitdragen 
van zijn geest over de wereld. In vroeger eeuwen ging die penetratie in 
de richting van het oosten, dat wil zeggen naar Midden-Europa. Dat was 
zo in de dagen van Richelieu, van Mazarin, van Lodewijk XIV en niet 
het minst in de tijd van Napoleon. Nog steeds ligt het Saargebied daar 
als bewijs van die Franse opmars naar het oosten. 

In de negentiende eeuw is daarin verandering gekomen. Duitsland 
werd zich door zijn eenheid zijn kracht bewust en tot de smaad van Ver
sailles behoorde ook, dat het Saargebied met zijn rijke bodemschatten 
voor vijftien jaar onder Frans bewind was gekomen. Een volksstemming 
onder internationaal toezicht, leidde tot aansluiting van de Saar bij het 
Derde Rijk. Maar na de capitulatie in 1945 ging Frankrijk weer de weg 
op van 1919; het eiste voorlopig de economische aansluiting van het 
Saargebied bij Frankrijk en tevens een bestuur, dat Duitse invloed 
uitsloot. 

Enkele maanden geleden kwamen de regering van Frankrijk en de 
Duitse bondsrepubliek overeen het Saargebied in te brengen bij Europa. 
Het zou dan het levend bewijs zijn van de realiteit van het nieuwe 
geïntegreerde Europa. Daardoor zou men aan het begrip Europa meer 
inhoud geven, wat de strijd voor de integratie zou versterken. Bovendie.n 
stelde Adenauer zich voor, dat langs de weg van Europa het Saargebied 
weer aan Duitsland zou worden verbonden. Ter bezegeling van dit plan 
stelde men gezamenlijk een volksstemming in het Saargebied voor, weer 
als in 1935 onder Europees toezicht. 

Een volksstemming is altijd een hachelijke onderneming. Wil men een 
werkelijke weloverwogen uitspraak van het volk, dan zal men het pro-
bleem zo moeten formuleren, dat het voor de grote volksmassa begrijpelijk 
is. Bij de stemming over de Europese status was dat niet mogelijk. Daar· 
om heeft de Saarbevolking eigenlijk gestemd over een eigen probleem. 
Stemmen tegen de Europese status zou betekenen stemme.n voor ver· 
eniging met Duitsland. Zo was het begrijpelijk, dat de voorstellen van 
Frankrijk en van Bonn met tweederde meerderheid werden verworpen. 
Daartoe had bijgedragen, dat de partij van Adenauer in het Saargebied 
tegen de Europese status adviseerde. Daartoe werkte mede, dat de nazaten 
van het nationaal socialisme door hun propaganda het volk wisten mee 
te sleuren. Daarbij was ook van invloed, dat Frankrijk door zijn verwer
ping van de Europese defensiegemeenschap zelf het vertrouwen in de 
toekomst van een verenigd Europa had ondermijnd. 

Overigens kan men de houding van het Saargebied zelf niet in allen dele 
bewonderen. Onmiddellijk na de capitulatie zag het er niet tegen op de 
zijde van het verslagen Duitsland te verlaten. Het had geprofiteerd van 
deze houding, toen het niet kwam te liggen onder de last van de ont
manteling van zijn industrie. Zijn munt was gaaf gebleven. Maar nu West
Duitsland zijn welvaart heeft teruggevonden, nu kiest men weer de zijde 
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van het oude stamland. Tenminste zo zien de Fransen de houding van het 
Saargebied. 

Eigenaardig is, dat er verder zo weinig emotie bij de beslissing is ge
toond en ook niet daarna. Zelfs was het mogelijk, dat de leiders van de 
politiek der twee staten gezamenlijk reeds plannen hebben overwogen, 
om een voor beide zijden aannemelijke status te scheppen. 

Deze vorm van samenwerking wordt natuurlijk bevorderd doordat de 
Russen zich op de jo.ngste conferentie te Genève zo onhandelbaar 
hebben getoond. Van de geest van Genève als een geest van toenadering 
is niet veel meer over. Molotov kon zich weer uitleven in zijn neen-poli
tiek. Hoe anders was de Russische houding bij de samenspreking van de 
vier staatslieden in Genève, nu enkele maanden geleden. Het scheen, dat 
Rusland zich weer als normaal lid zou voegen in het diplomatiek samen
stel der volken van Europa. Het was daarbij van minder betekenis, dat 
Moskou thans om zijn gebied eerst een krans van staten had gevormd 
en deze weer wilde omringen door een rij van neutrale staten als Oosten
rijk, Joegoslavië en zo voort, tot Finland toe. Rusland hoopte, dat een 
verenigd Duitsland zich daarbij zou voegen. De Sovjetregering ging zelfs 
zover, tegenover de neutraliteit van Duitsland als lokaas de eenheid te 
plaatsen. Daarvoor had de reis van Adenauer naar Moskou te dienen. 
En aangezien Adenauer daartoe niet bereid was, kon hij slechts weinig 
voordeel uit dit bezoek halen. 

Het schijnt, dat Rusland thans zijn activiteit volgens het r&~ van 
Lenin weer naar het Oosten verplaatst. Boelganin brengt angstig snelle 
bezoeken aan de landen van Zuid- en Oost-Azië, ook aan het machtige 
rijk van India. Betekent dit, dat Rusland zich van een groeiende tegen
stelling met China bewust gaat worden? Dan zou een geheel nieuwe 
oriëntatie van de westerse politiek ten opzichte van Oost-Azië nodig zijn. 

* 
BOEKBESPREKING 

PROF. DR. G. BRILLENBURG WURTH, Heroriëntering ten 
aanzien van de ontmoeting tussen kerk en wereld. 
J. H. Kok N.V., Kampen, 1955, f 2.95. 

Prof. Brillenburg Wurth heeft protestants Nederland met de uitgave 
van dit boekje ten zeerste aan zich verplicht. Men zou dit boekje, dat 
midden augustus verscheen, in de handen van duizenden wensen. En 
wel hierom: het laat zeer duidelijk en in korte vorm de achtergronden 
zien van een proces, waarin de christenheid in Nederland verkeert. De 
grote moeilijkheid in gesprekken is altijd weer, dat velen deze achtergrond 
niet zien en daarom gevaar lopen door de veelheid der verschijnselen te 
worden meegezogen. 

Prof. Wurth gaf zijn werkje de veelzeggende titel: Heroriëntering ten 
aanzien van de ontmoeting tussen kerk en wereld. Het is bekend, dat 
deze ontmoeting tussen kerk en wereld - en dat gebeurt heus niet alleen 
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Op het vlak van de directe evangelieverkondiging, dat heeft ook betrekking 
op het politieke en sociaal-emnomische aspect van het leven, het raakt 
de totaliteit van het mensenleven - op consequente wijze theoretisch wordt 
doorgedacht en in de praktijk wordt beleefd in de nieuwe apostolaatskoers 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het Herderlijk schrijven van de 
Hervormde Synode is een duidelijk bewijs hoè consequent ... Wie aan
gaande de koers van deze apostolaatsvisie nog in twijfel verkeerde, kan 
tot zijn lering in dit Herderlijk schrijven terecht. Het is de verdienste 
van het boekje van Prof. Wurth, dat het duidelijk en overzichtelijk laat 
zien, welke theologische motieven in dit apostolaat doorwerken. Naar 
mijn weten was er tot dusverre geen geschrift, dat zo samenvattend en 
helder de achtergronden bloot legde. Opgemerkt zij, dat de kopij van dit 
boekje reeds gereed was vóór de verschijning van het Herderlijk schrijven: 
dit wordt dan ook in een aanhangsel besproken. Maar wie dit werkje 
heeft doorgelezen en daarna zich zet tot de lezing van het Herderlijk 
schrijven, zal tot de ontdekking komen, dat de motieven van de aposto
laatstheologie zoals Prof. Wurth ze blootlegt, overal door het Herderlijk 
schrijven heen komen gluren. Zodoende heeft dit boekje een dubbele tref
zekerheid. 

Daar zijn we dan meteen midden in de zaak! "Theologische motieven, 
die de ontmoeting van kerk en wereld bepalen." 

In de samenleving van heden staan de papieren van de theologie niet 
hoog. Ik zou niet durven zeggen, dat dit een bewijs is van achteruitgang. 
De theologie heeft het er vaak naar gemaakt; men kan zich niet ont
trekken aan de indruk dat de oude droom van een theologie, die als 
koningin der wetenschappen zich aanmatigde het laatste en beslissende 
woord over het mensenleven te spreken, een tijdlang als een benauwenis 
het christelijk leven heeft beheerst. Men moet dankbaar zijn dat de troon 
van deze koningin vacant komt. Daarmee hangt ten nauwste samen de 
plaats van de theologen in onze christelijke samenleving. Zij zijn vaak 
de mensen geweest die het moesten weten en zeggen. Ik geloof niet aan 
zulk een functie van de theologen en ik acht het juist, dat van
daag theologie en theologen naar hun eigen plaats worden verwezen. 
Merkwaardig is nu, dat in het apostolaat van de Hervormde kerk (en 
in het Herderlijk schrijven) de theologie en de theologen "de dienst uit
maken". Het is een publiek geheim dat bij de samenstelling van het 
Herderlijk schrijven de theologen ver in de meerderheid waren en dat het 
"lekenelement" (sit venia verbo) maar zwak vertegenwoordigd was. En 
in de apostolaatskoers, waarin toch de christenheid haar taak in de wereld 
heeft te volbrengen, waarin het volk Gods (dat zijn gewone mensen) hun 
roeping hebben te volbrengen, in dit apostolaat zijn het de theologen, 
die, met hun theologie, het te zeggen hebben. Dat is een benauwende 
kwestie. Wanneer ik het Herderlijk schrijven lees, dringt zich de vraag 
bij mij op: heb ik hier nu te maken met het volk Gods, dat zijn roeping 
in deze wereld tracht te verstaan of met een thelogie, vertegenwoordigd 
door een stel knappe theologen? Het is de verdienste van het boekje van 
Prof. Wurth, deze theologie duidelijk weer te geven, maar dan blijft er 
een vraag over. Deze: wat is nu eigenlijk de functie van de theologie en 
de plaats van de beoefenaars van deze wetenschap in ons christelijk leven? 
Dat is maar niet een academische kwestie. Daar hebben de christenen 
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mee te maken. Achter die vraag dringt een andere op: heeft enige weten
schap, in dit geval de theologie (al trekt ze de sociologie en de psychologie 
aan) het recht ons leven te beheersen? De lezing van dit boekje heeft mij 
versterkt in het gevoelen, dat over deze kwestie in onze kring moet 
worden doorgepraat. 

Inmiddels: dank aan de schrijver, dat hij ons zo duidelijk laat zien 
hoe verwoestend de theologie van het apostolaat is voor het leven der 
christenen in deze wereld. Men zal verbaasd zijn, dat zo geliefkoosde 
mode-termen als communicatie en solidariteit tegen de achtergrond van 
Barths verkiezingsleer, waarin van een ontmoeting tussen kerk en wereld 
eigenlijk geen sprake meer is omdat het onderscheid tussen beide uitge
wist is, een aspect gaan vertonen dat voor Schriftgetrouwe christenen 
onaanvaardbaar is. Onze jongens en meisjes in de ARJOS zullen na 
lezing van dit geschrift meer van de doorbraak, begrijpen, en derhalve 
met veel doorbraakmensen eerlijker kunnen uitpraten. Nog eens: men zou 
dit boekje in veler handen wensen! Hier kan ieder terecht, die in de 
strijd van deze dagen zijn positie eerlijk wil kiezen! 

M. DE GOEDE 

H. H. SPOELSTRA, De oorsprong van de Nederlandse vak
beweging. Uitgeverij Van Keulen, Den Haag, 1955. 

Dit boek van de oud-secretaris der Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale 
(vroeger geheten: Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks- en 
Transportarbeiders) geeft geen geschiedenis van de Nederlandse vakbe
weging, maar bevat, behalve een onderzoek naar de oorsprong der N eder
landse vakbeweging, een stuk historie van de economische en sociale ver
houdingen in ons land na het herstel van onze onafhankelijkheid in 1813 
tot ongeveer 1870. De schrijver heeft naarstig allerlei bijzonderheden bij
eengegaard en deze nauwkeurig geregistreerd. Zo geeft hij bv. in het 
hoofdstuk "de economische toestand in ons land in de negentiende eeuw" 
in een paragraaf over scheepvaart en nevenbedrijf, tal van interessante 
bijzonderheden over de ontwikkeling van dit bedrijf in de loop der jaren. 
Maar ook wordt uiteraard aan de industriële ontwikkeling van klein
tot grootbedrijf aandacht geschonken. Dit alles niet in een breedvoerig 
opgezette studie, maar in populaire vorm in beknopt gehouden uiteen
zettingen. 

In een volgend hoofdstuk: "de maatschappelijke gevolgen van verkeerde 
beginselen", wordt een korte tekening gegeven van het "nameloze leed en 
de weergaloze ellende", die het arbeidende volk in ons land, omstreeks 
de jaren vijftig en later der vorige eeuw, heeft ondergaan. Gehandeld 
wordt over arbeiders die armlastigen waren; over kinderarbeid; over de 
arbeidsduur en het arbeidsloon. Het is een schrikbeeld; toestanden waar
van het huidige geslacht geen weet meer heeft, maar waarvan het goed 
is, dat ze in herinnering worden gebracht. 

Hebben de christenen van die dagen dit alles onbewogen aangezien en 
daartegen hun stem niet verheven? De auteur bewij st het tegendeel, als 
hij handelt over "de Kerk in de kerk", waarmede hij doelt op het Reveil. 
Hij zegt er van, dat lang voor de versohijning van het Communistisch 
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Manifest in 1847, het de mannen van het Reveil waren, die protest aan
tekenden tegen de verdrukking der arbeiders. Hier ontmoeten wij de 
namen van Bilderdijk, "de grootvader van het Reveil", van Willem van 
Hogendorp (zoon van Gijsbert Karel), Da Costa, Willem de Clercq en 
vooral ook Mr. Groen van Prinsterer. Van Groen zegt de schrijver: ,,\\Tie 
kennis neemt van de geschriften van Groen komt tot de conclusie, dat 
Groen niet alleen de oorzaken van het maatschappelijk verval aanwijst, 
doch dat hij ook telkens aangeeft op welke wijze er verbetering kan komen. 
Bij Groen is alles positief." 

De schrijver komt dan tot de oprichting van de eerste vakverenigingen 
in ons land, waarvan hij de eerste sporen gevonden heeft in omstreeks 
1850. Hij handelt over de geestelijke inslag van de eerste vakverenigingen 
en de invloed van het marxisme op de vakbeweging. Men begrijpe goed: 
in de begintijd. Het gaat hier o. m. over de stichting, op 30 Augustus 
1869, van het Nederlands Werkliedenverbond, afdeling van de Internatio
nale Arbeidersvereniging. Slechts enkele jaren heeft, volgens de schrijver, 
deze organisatie, die geheel onder anarchistisch-communistische invloed 
stond, het kunnen uithouden. In 1871 is opgericht het Algemeen N eder
lands Werkliedenverbond. In dat verbond botsten al spoedig de levens
overtuigingen, met als gevolg het uittreden van Kater en de zijnen, later 
gevolgd door de oprichting van Patrimonium. Het jaar 1891 wordt een 
jaar van grote gebeurtenissen genoemd: op 15 mei 1891 verscheen de 
pauselijke encycliek "Rerum Novarum" en van 9 tot 12 november 1891 
kwam te Amsterdam het eerste Christelijk Sociaal Congres bijeen. Dan 
volgt een hoofdstuk: "drie stromingen, elk een eigen bedding kiezend", 
waarin, uiteraard beknopt, een overzicht wordt gegeven van het ontstaan 
en de consolidatie der christelijke, rooms-katholieke en de socialistische 
vakbewegingen. Daartussendoor wordt een breed hoofdstuk gewijd aan 
de spoorwegstaking in 1903, die mee een der oorzaken is geweest van het 
verbreken van de banden met de syndicalisten door de socialistische arbei
ders en van de oprichting, in 1905, van het Nederlands Verbond van Vak
verenigingen, dat 1 Januari 1906 in werking is getreden. In een slothoofd
stuk wordt dan nog gehandeld over de verhouding tussen de richtingen in 
de vakbeweging. 

Het gaat in dit boek dus om de "oude" beweging. Van de christelijke 
vakbeweging bv. wordt nog in enkele regels de oprichting van het C.N.V. 
vermeld, maar verder gaat de schrijver niet. Hij is dus aan zijn opzet ge
trouw gebleven, nl. iets mee te delen over de oorsprong van de N eder
landse vakbeweging. 

Van deze "oude" vakbeweging, zegt de schrijver, dat daarin niets te 
vinden was van de marxistische klassenstrijdleer. Die oude beweging was 
niet socialistisch. Met veel meer recht kon van haar gezegd worden, dat 
in haar, althans in haar eerste tijd, duidelijk de lijnen te vinden zijn, 
welke heenwijzen naar de tegenwoordige christelijke vakbeweging. In die 
oude beweging zijn echter elementen gebracht die in de vakbeweging niet 
thuis behoorden, o. m. de marxistische klassenstrijdleer, waardoor de 
christelijke arbeiders, die aan die oude beweging hun medewerking gaven 
en deze vaak in leidinggevende functies dienden, genoopt werden tot uit
treden. Met instemming citeert de schrijver de heer Ruppert, de voor
zitter van het C.N.V., dat de christen-arbeiders daardoor genoodzaakt 
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werden, "tegen hun wil en tot hun spijt", deze organisaties te verlaten. 
Als historiebeschrijving is dit juist. In de aanvang en nog vele jaren daar
na werd de oprichting van eigen christelijke vakverenigingen slechts op 
grond van negatieve overwegingen verdedigd. Het ideaal was en bleef: 
de zuivere algemene eenheidsvakbeweging. En het afzonderlijk. optreden 
werd dan verontschuldigd met er op te wijzen, dat die algemene vakbe
weging niet neutraal was gebleven, maar daarin was gebracht de propa
ganda voor en de toepassing van een leer, strijdig met het evangelie en 
met het wezen der vakbeweging. Zelfs wijlen Dr. A. Kuyper bleef de 
eenheidsvakbeweging als ideaal zien. Zo betoogde hij in de vergadering 
der Tweede Kamer op 4 april 1903 bij de behandeling der "stakings
wetten", dat het vakverenigingsleven onder de werklieden moest worden 
bevorderd. En hij vervolgde: "En ik versta dit voor mij in dien ernstigen 
zin, dat het ook mijn ideaal zou zijn, wanneer alle werklieden van een
zelfde vak, in eenzelfde plaats gevestigd, samen in één organisatie ver
eenigd waren. Dán eerst zou zulk een organisatie een wezenlijke kracht 
kunnen uitoefenen; dán eerst zou zij een zegen zijn. Maar juist de moge
lijkheid om in één vakorganisatie de werklieden van hetzelfde bedrijf te 
vereenigen, wordt door de anarchistische en sociaal-democratische elemen
ten volstrekt onmogelijk gemaakt." Het ideaal was dus de eenheidsvakbe
weging. En het werd nogal kras uitgedrukt: dán eerst zou de vakorgani
satie tot een zegen kunnen zijn. Ook schrijver dezes heeft nog in 1914, 
op de eerste Christelijk-sociale cursus te Lunteren gehouden, eenzelfde 
standpunt ingenomen, al was hij niet van oordeel, dat alleen de eenheids
vakbeweging tot een zegen zou kunnen zijn! Later heeft zich juister, 
principiëler inzicht baan gebroken. 

Men krijgt soms de indruk, dat de schrijver van De oorsprong van de 
Nederlandse vakbeweging ook thans nog de eenheidsvakbeweging als het 
ideaal ziet, mits deze gefundeerd zou zijn op de christelijke zede. Ons 
lijkt dit een wat te slappe grondslag voor de vakbeweging. Wat is de 
christelijke zede? Kan de christelijke zede, die in de loop der jaren telkens 
wijziging onderging en nog ondergaat, grondslag zijn voor de vakbe
weging? Wij houden het liever met de uitspraak, die wij meer dan eens 
in zijn boek tegenkwamen: "beginselen beheersen de wereld". Er behoort 
enige moed toe in deze tijd nog van beginselen te spreken. Er zijn er die 
poneren, dat er slechts één beginsel is, nI. de samenvatting der wet, dat
gene wat men thans het dubbelgebod der liefde noemt. Laat men oppassen, 
dat dit geen frase wordt. God liefhebben wil toch ook zeggen: Zijn ge
boden bewaren. En in het vakverenigingswerk, ook in de politieke actie, 
zullen wij ons zelf telkens weer hebben af te vragen, wat God wil dat wij 
zullen doen. De christelijke vakbeweging wil het bedrijfsleven hoe langer 
hoe meer de invloed doen ondergaan van het recht naar christelijke op
vatting. Zij moet ziCh daarbij telkens weer bezinnen op het Woord 
van God. 

Daarmede is de schrijver van De oorsprong van- de Nederlandse vak
beweging het wel eens. Hij zegt het ook wel klaar en duidelijk: "Het 
Evangelie raakt niet alleen het persoonlijk geloofsleven, neen, het bemoeit 
zich met enkeling en gemeenschap; met patroon en arbeiders in de be
drijfsverhoudingen, met staat en maatschappij" (blz. 65). En op een andere 
plaats: "Wij ijveren voor een Christelijke vakorganisatie, niet omdat 
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het zo prettig is om afzonderlijk van anderen op te trekken, maar omdat 
eenheid in de vakbeweging niet mogelijk is. Eenheid is daarom niet moge
lijk, omdat ook hier het beginsel, de levensbeschouwing van beslissende 
betekenis is. Immers Gods Woord werpt zijn licht over alle verhoudin
gen onder de mensen: over de verhouding tussen overheid en volk, de 
verhouding van staat en maatschappij, de verhouding tussen bedrijf en be
drijfsgenoten, over tijd en eeuwigheid beide. In heel dat rijk gevarieerde 
mensenleven dienen, van het kruis van Christus uit, de verzoening met 
God gepredikt" (blz. 131/132). 

Wanneer beginselen de wereld beheersen, kan van een eenheidsvakbe
weging geen sprake zijn. Men ziet het thans weer in West-Duitsland. 
Kan men het de sociaal-democraten kwalijk nemen, dat zij hun beginselen 
en idealen in de vakbeweging trachten tot gelding te brengen? Men kan 
het alleen betreuren, dat de christelijke arbeiders in Duitsland nog altijd 
in de eenheidsvakbeweging het ideaal zien en zij niet beseffen, dat ook al 
zou de eenheidsvakbeweging inderdaad confessioneel en politiek werkelijk 
neutraal zijn, hun plaats daar ,niet kan zijn, omdat krachtens eigen levens
en wereldbeschouwing het hun taak is, het maatschappelijk en bedrijfs
leven in christelijke geest te beïnvloeden. Daarom is een eigen positief 
christelijke vakbeweging noodzakelijk. 

Het boek van de heer Spoelstra is een waardevol geschrift. Het is goed, 
wanneer ouderen en jongeren van deze oude geschiedenis kennis nemen. 

H. AMELINK 

* 
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F. W. DIRKER, EC. DRS. 

De officiële oprichting van het Centraal Planbureau vond plaats toen 
de wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling 
van een Centraal Economisch Plan, in het Staatsblad verscheen. In deze 
wet werde.n namelijk de taak en de functie van het Centraal Planbureau 
vastgesteld. In werkelijkheid bestond dit bureau op dat moment reeds 
langer dan anderhalf jaar. Krachtens een beslissing van de ministerraad 
was het namelijk, in afwachting van de totstandkoming van een wettelijke 
regeling, in september 1945 met zijn werkzaamheden begonnen. Daardoor 
werd er aan het ambtelijk apparaat een onderdeel toegevoegd, dat door 
de aard van zijn werkzaamheden en het doel waarvoor het in het leven 
werd geroepen wel als een novum kon worden beschouwd. 

In de eerste tien jaren van zijn bestaan heeft het Planbureau, onder de 
bekwame leiding van Prof. Tinbergen, zich inmiddels een vaste plaats in 
het overheidsapparaat veroverd en bewezen daarvan een onmisbaar on
derdeel te vormen. Doch het heeft meer dan dat gedaan. Het Planbureau 
is een ambtelijke instantie, die als voornaamste taak heeft de ministerraad 
en de verschillende ministeries van advies en voorlichting te dienen. Deze 
taak - waarover straks meer - is in het verleden echter door de Regering 
nimmer zo eng gezien, dat het aan het Planbureau niet zou zijn toegestaan, 
onder bepaalde voorwaarden aan zekere, buiten het ambtelijke verband 
staande, maatschappelijke organisaties, indien daarom gevraagd werd, in
lichtingen te verstrekken of andere diensten te bewijzen. Min of meer 
stilzwijgend is immers altijd de opinie gehuldigd dat het Planbureau ook 
een zekere taak heeft met betrekking tot de vorming der openbare mening. 
Dit blijkt o.a. uit de medewerking die dit bureau meerdere malen heeft 
gegeven aan een aantal adviezen, welke in de achter ons liggende jaren 
door de S.E.R. aan de Regering zijn uitgebracht. De jaarlijkse publicatie 
van het Centraal Economisch Plan kan evenzo tegen deze achtergrond 
worden gezien. Daarnaast komt dit ook nog op een andere wijze tot 
uiting. 

Het Centraal Planbureau beschikt terwille van een goede uitoefening 
van zijn taak over een veelzijdig samengestelde wetenschappelijke staf, 
die het in staat stelt allerlei sociaal-economische problemen, zowel betrek
king hebbend op het economisch leven in zijn geheel als op bepaalde onder
delen daarvan, te bestuderen en zich hierover een omvangrijke en veel
zijdige kennis te verzamelen, waartoe particuliere wetenschappelijke in-
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stellingen in ons land, zoals bijv. het Economisch Instituut te Rotterdam, 
veelal slechts in beperkte mate of in het geheel niet in staat zijn. Dit in 
tegenstelling tot het buitenland, waar dergelijke op hoog wetenschappelijk 
peil staande particuliere instituten, die het bedrijfsleven over de meest ge
varieerde economische problemen van advies kunnen dienen, wel aan
wezig zijn. Zó bestaat - om slechts enkele van de voornaamste te noe
men - in Duitsland het Kieier Institut für Weltwirtschaft en in Enge
land het N uffield College, terwijl in de Verenigde Staten bijv. de N ational 
Planning Association een grote bekendheid geniet. Dit aspect van de werk
zaamheden van het Planbureau is sterk in betekenis toegenomen, toen de 
laatste jaren onder invloed van de omschakeling van het overheidsbeleid 
naar een meer globale economische politiek, dit. bureau aan het algemene 
conjunctuuronderzoek meer aandacht ging besteden. 

Een en ander is naar buiten niet onbekend gebleven. Het heeft er toe 
geleid dat de laatste tijd ook het bedrijfsleven in toenemende mate gaarne 
van deze kennis, die somtijds slechts in een verwijderd verband staat met 
de actuele economische politiek van de overheid, gebruik wenst te maken, 
hetzij om zich een eigen opinie te vormen over allerlei problemen waar
mede het te maken heeft, hetzij om deze te toetsen aan de ideeën die men 
daaromtrent bij het Planbureau heeft. Daarnaast onderhouden ook ver
schillende wetenschappelijke instellingen of organisaties nauw contact met 
dit bureau. 

Dit alles heeft er toe geleid, dat het Planbureau zich in ons land een 
positie heeft verworven, die verder reikt dan de zuiver ambtelijke status, 
welke men normaliter van een zo nauw bij het economisch beleid betrok
ken overheidsinstelling zou verwachten. 

Gezien deze belangrijke plaats van het Planbureau in onze nationale 
samenleving is er alle aanleiding, nu het tien jaar bestaat, eens even stil 
te staan bij de vraag welke betekenis dit bureau voor het beleid van de 
overheid, in het bijzonder op het sociaal-economische terrein, in het afge
lopen decennium heeft gehad. Want hoewel de hiervoren vermelde wet, 
waarbij de oprichting van het Planbureau officieel plaats vond, indertijd 
door de volksvertegenwoordiging met algemene stemmen werd goedge
keurd, is het toch begrijpelijk, dat men er oorspronkelijk hier en daar, 
zoals met zoveel nieuwe dingen het geval is, om allerlei redenen enigszins 
aarzelend tegenover stond. Niet alleen buiten de ambtelijke kring was dit 
het geval, doch ook daarbinnen kon de eerste tijd nog wel eens enig scepti
cisme worden geconstateerd. Bovendien krijgt men zo nu en dan de in
druk, dat de preciese taak en functie van dit bureau ook nu nog aan velen 
niet geheel duidelijk is. Het volgende zal hopelijk mede hieraan nog 
enigermate tegemoet komen. 

Wanneer men zich een beeld wil vormen van de betekenis, die het Cen
traal Planbureau voor de in ons land gevoerde economische politiek heeft 
gehad, is het noodzakelijk eerst iets te zeggen over de factoren en over
wegingen, die tot de oprichting ervan hebben geleid. Een - zij het korte 
- uiteenzetting over de taak en de werkwijze van dit bureau zal daarbij 
evenmin kunnen worden gemist. Eerst dan zal het mogelijk zijn, de in
vloed, welke er in de achter ons liggende jaren van het Centraal Planbureau 
op het economische beleid van de Regering is uitgegaan, in zijn geheel te 
overzien en te waarderen. Nauw hiermede verband houdt eveneens de 
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vraag, in hoeverre de werkelijke economische ontwikkeling in Nederland 
in overeenstemming is geweest met de prognoses die, zoals bekend zal 
zijn, jaarlijks door het Centraal Planbureau in de vorm van de zgn. Cen
trale Economische Plannen worden opgesteld en gepubliceerd. Ook op dit 
aspect, dat - hetgeen niemand zal verbazen - veel belangstelling onder
vindt, zal straks nog nader worden ingegaan. 

Het ligt min of meer voor de hand, dat men zich afvraagt, waarom in 
1945 het bestaan van een ambtelijk orgaan als het Centraal Planbureau 
noodzakelijk werd geacht, terwijl daaraan voor de oorlog klaarblijkelijk 
geen behoefte bestand. 

Het antwoord hierop is betrekkelijk eenvoudig. In de eerste plaats is 
er de aanzienlijke uitbreiding, die de overheidstaak sinds de crisis van de 
jaren dertig op sociaal, economisch en monetair gebied heeft ondergaan. 
Bedoelde economische depressie leidde er immers toe, dat de overheid, om 
de nationale welvaart tegen calamiteiten te beschermen, zich in veel in
grijpender mate met het sociaal-economische leven moest bezig houden dan 
vóór die tijd als normaal en gewenst werd beschouwd. Voor de bescher
ming van de landbouw, de bestrijding van de werkloosheid, de handhaving 
van de in- en uitvoer op een zo hoog mogelijk niveau, alsmede voor ver
schillende andere doeleinden moesten tal van maatregelen in het leven wor
den geroepen. Oorspronkelijk beschouwde men al deze maatregelen van 
tijdelijke aard. Naarmate de crisis zou verdwijnen, zouden ze vanzelf kun
nen worden opgeheven. In de loop der jaren begon echter reeds vóór de 
laatste wereldoorlog allengs het inzicht te groeien, dat zowel in de nationale 
als in de internationale economische verhoudingen allerlei structurele ver
anderingen bezig waren zich te voltrekken, die er toe zouden leiden, dat 
een groot deel van deze overheidsbemoeiingen, ook wanneer de depressie 
achter de rug zou zijn, voor de toekomst als van blijvende aard moest 
worden beschouwd. 

Deze ontwikkeling werd echter al spoedig geheel overschaduwd door de 
veranderingen die zich daarna, onder invloed van de laatste wereldoorlog, 
in het economische leven voltrokken. Het totalitaire karakter van deze 
oorlog met zijn desastreuze en ontwrichtende gevolgen, noodzaakte de 
overheid, teneinde de welvaart op een redelijk niveau te handhaven, in 
de eerste jaren na de oorlog diep in te grijpen in het sociaal-economische 
leven. 

Deze jaren worden namelijk gekenmerkt door een verbreking van het 
evenwicht tussen zowel produktie en consumptie, prijzen en lonen, invoer 
en uitvoer, als tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Zou de 
overheid in die omstandigheden niet hebben ingegrepen, doch het herstel 
van het evenwicht aan het vrije spel der maatschappelijke krachten hebben 
overgelaten dan zou dit tot onaanvaardbare consequenties hebben geleid. 
De overheid zag zich zodoende voor de taak gesteld het gehele economische 
leven te beheersen en te leiden. Binnen dat kader moesten bovendien al
lerlei detailproblemen worden opgelost, terwijl tal van maatregelen op ver
schillend gebied dienden te worden getroffen. 

Het is begrijpelijk, dat er in zulk een situatie mogelijkheden te over 
zijn, dat de verschillende overheidsmaatregelen elkaar tegenwerken of al
thans niet geheel met elkaar harmoniëren. Daardoor dreigt het gevaar, dat 
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de gestelde taken niet worden bereikt en de toegepaste maatregelen het 
gewenste effect missen. Bovendien was het gewenst, dat men over voldoen
de inzicht beschikte met betrekking tot de in de naaste toekomst te ver
wachten economische ontwikkeling in binnen- en buitenland. Onder deze 
omstandigheden ligt het voor de hand, dat men grote behoefte gevoelde 
aan een ambtelijk orgaan, dat zich met al dit soort problemen zou bezig 
houden en de Regering daarover van advies en voorlichting zou dienen. 

Behalve deze economische omstandigheden waren er echter nog andere 
factoren die hierbij, naar mijn mening althans, eveneens een belangrijke 
rol hebben gespeeld. Ik bedoel hier de veranderingen die zich in dezelfde 
tijd in de mentaliteit en het denken van de westerse mens hebben voltrok
ken. De jaren van de economische crisis tussen 1930 en 1940, waren 
namelijk de jaren waarin de oude, individualistisch getinte, opinie omtrent 
het handelen van de individuen en de rol die de overheid in het economische 
leven heeft te spelen, eveneens ingrijpende veranderingen onderging. De 
mensheid van de tegenwoordige tijd heeft geleerd - veel meer dan voor
heen - in collectiviteiten te denken en te handelen. Men kan dit in 
sommige opzichten betreuren, in andere opzichten toejuichen, het blijft 
desniettegenstaande een feit. 

Deze wijzigingen in mentaliteit en beschouwingswijze komen eveneens 
tot uiting in de veranderingen, welke de theoretische economie sedert het 
midden der jaren dertig heeft ondergaan. Nu is het hier niet de plaats, 
op al deze veranderingen breedvoerig in te gaan. Het is in dit verband 
voldoende te vermelden, dat het sindsdien veel meer gewoonte is geworden, 
zich bij allerlei theoretische beschouwingen niet meer te beperken tot de 
privaat-economische eenheid, het bedrijf of de onderneming, doch zich veel 
meer bezig te houden met economische verschijnselen die betrekking heb
ben op de nationale volkshuishouding als geheel. Als voorbeeld van zulke 
grootheden kunnen en worden genoemd de produktie, de consumptie, de 
investeringen, de besparingen, de loonvoet, enz. De economie o.ntwikkelde 
zich met andere woorden in macro-economische richting. De statistiek 
heeft zich ongeveer tegelijkertijd in dezelfde richting ontwikkeld. Zo zijn 
bv. de berekeningen betreffende het nationale inkomen en de uitsplitsing 
ervan over zijn samenstellende onderdelen, evenals de nationale jaar
rekeningen van het C.B.S., na de laatste wereldoorlog gemeengoed ge
worden. 

Zowel de berekeningen over het nationale inkomen als de schema's voor 
een nationale boekhouding (de nationale jaarrekeningen ) waren er op 
gericht te komen tot een samenvattend totaalbeeld van de nationale volks
huishouding, alsmede van de goederen- en geldstromen zowel binnen de 
volkshuishouding als met het buitenland. Voor het voeren van een har
monische economische politiek, waarbinnen de verschillende doelstellingen 
op aanvaardbare wijze tot haar recht kunnen komen, heeft dit soort van 
informaties bewezen van onschatbare waarde te zijn. Daardoor is het 
immers mogelijk, de overheidsmaatregelen met betrekking tot de econo
mische politiek op systematische en weloverwogen wijze te confronteren 
met het inzicht, dat men heeft verkregen in de nationale en internationale 
economische situatie van de nationale volkshuishouding. 

Het is interessant er op te wijzen, dat deze veranderingen zich niet al-
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leen in Nederland hebben voltrokken. In de meeste West-Europese landen 
kan, gedurende of na de laatste wereldoorlog, een soortgelijke evolutie 
worden geconstateerd. Zelfs in de Verenigde Staten, het land van de indi
viduele en liberale vrijheid bij uitstek, heeft zich een zelfde ontwikkeling 
voorgedaan. De Employment Act van 1946 verplicht de President in de 
maand Januari van elk jaar een verslag over de economische situatie der 
Verenigde Staten aan de volksvertegenwoordiging te zenden. Dit rapport, 
dat opgesteld wordt door de Council of Economic Advisers, geeft aan de 
hand van macro-economische gegevens, zoals de omvang en verdeling van 
het nationale inkomen, de nationale besparingen en bestedingen, de inves
teringen van het bedrijfsleven, enz. een overzicht van de economische ont
wikkeling gedurende het afgelopen jaar. Bovendien treft men er een over
zicht van de overheidsmaatregelen in aan, die eventueel noodzakelijk zou
den zijn om de werkgelegenheid op een hoog niveau te handhaven. Hier 
worden dus, zij het uiteraard aangepast aan Amerikaanse omstandigheden, 
een zelfde doel-nagestreefd, en grotendeels ook dezelfde methoden toege
past, als in Nederland bij de opstelling van het Centraal Economisch Plan 
het geval is. 

Ook in Engeland worden sinds de oorlogsjaren ieder jaar even voor 
het indienen van de nieuwe begroting, soortgelijke macro-economische 
gegevens gepubliceerd in de vorm van de bekende Economic Surveys en 
de Witboeken over het nationale inkomen en de nationale bestedingen. 
Vooral de Economic Surveys lijken, ondanks de vele en belangrijke ver
schillen, in velerlei opzicht op de Centraal Economische Plannen, zoals die 
in Nederland door het Centraal Planbureau worden samengesteld. Welis
waar is het sterke planmatige karakter dat deze Economic Surveys in de 
jaren 1946 en 1947 droegen, sindsdien praktisch geheel verdwenen, doch 
een soortgelijke ontwikkeling kan men eveneens met betrekking tot de 
Nederlandse Centrale Economische Plannen constateren. Mèt het ver
dwijnen van de abnormale na-oorlogse schaarste en het terugtrekken van 
de overheidsbemoeienis op het economische terrein is het planmatige en 
taakstellende karakter van verschillende cijfers eveneens verdwenen en is 
in deze publikaties de conjunctuuranalyse en -prognose op de voorgrond 
komen te staan. 

Behalve in Engeland en de Verenigde Staten worden de laatste jaren 
eveneens in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Frankrijk soortgelijke 
publikaties regelmatig door de respectieve regeringen gepubliceerd. 

AI deze voorbeelden wijzen er wel op dat de verzameling en kritische 
analyse van zulke macro-economische gegevens in de huidige tijd in een 
zekere behoefte voorziet. 

In het voorgaande liggen eveneens reeds de nodige aanwijzingen, waarin 
taak en functie van het Centraal Planbureau bestaan. In art. 3 van de wet 
van 1947, waarbij het Centraal Planbureau werd opgericht, wordt de taak 
van dit bureau omschreven als "het voorbereiden van een Centraal Eco
nomisch Plan, dat op geregelde tijden ten behoeve van de coördinatie van 
het Overheidsbeleid op economisch, sociaal en financieel gebied door de 
Regering wordt vastgesteld." Daarnaast dient het de Regering van advies 
over de vragen van algemene aard, die hiermede verband houden. 

Uit deze omschrijving blijkt wel, dat het Planbureau zelf geen enkele 
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dirigerende of uitvoerende bevoegdheid heeft. Het heeft uitsluitend de 
taak, als adviesinstantie van de Regering of van de ministers op te treden. 
Het is dan ook een typisch interdepartementaal ambtelijk orgaan, dat er 
geheel op ingesteld is de verschillende ministers en hun departementen 
al die inlichtingen en voorlichting te verschaffen, welke dezen voor het 
voeren van hun beleid menen nodig te hebben. 

Het grote belang van het Planbureau is, dat het door zijn contacten 
en methode van werken in staat is de verschillende aspecten van een be
paalde maatregel te overzien en op systematische wijze bij elkaar te zetten 
en met elkaar in verband te brengen. Daardoor is het mogelijk een be
paalde maatregel of ontwikkeling tegen de achtergrond van de nationale 
economie te plaatsen en zodoende de draagwijdte ervan vast te stellen. De 
verschillende departementen kunnen op hun beurt, doordat zij in vele ge
vallen over wat meer gedetailleerde kennis of deskundigheid beschikken, de 
rapporten van het Planbureau eventueel daarna nog nader aanvullen of 
somtijds een ander standpunt innemen. Aan de andere kant is het Plan
bureau op zijn beurt slechts in staat de vereiste rapporten en adviezen te 
verstrekken, indien de departementen het regelmatig van de nodige en re~ 
cente gegevens voorzien. 

Er is in de praktijk dan ook een voortdurend en intensief contact ge
groeid tussen het Planbureau en verschillende ministeries. Uiteraard is dit 
contact het nauwste met die ministeries, die met het economische beleid te 
maken hebben. Dit heeft er toe geleid, dat bij een groot aantal publikaties 
vanwege de Regering of bepaalde ministers, het Planbureau zijdelings 
of direct op één of andere wijze is betrokken. (Millioenennota, industriali
satienota, e.d.). 

Een van de voornaamste werkzaamheden van het Planbureau is de jaar
lijkse opstelling van het zgn. Centraal Economisch Plan. Dit Plan wordt 
door het Planbureau in nauwe samenwerking met de departementen op
gesteld. Het wordt vervolgens in de Centrale Plancommissie uitvoerig be
sproken. Deze commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de mi
nisteries, het bedrijfsleven en de wetenschap, onder voorzitterschap van 
Prof. Brouwers, secretaris-generaal van het ministerie van Economische 
Zaken, heeft tot taak de minister van Economische Zaken en de directie 
van het Planbureau te adviseren over de werkzaamheden van dit bureau. 
Daarna wordt het, wanneer de Regering zich daarmede accoord verklaart, 
gepubliceerd. Daarbij wordt er naar gestreefd, indien bijzondere omstan
digheden dit althans niet onmogelijk maken, de publikaties zo vroeg moge
lijk in het jaar, bv. in februari, te doen geschieden. 

In dit plan vindt men, met behulp van macro-economische gegevens, een 
overzicht van de economische ontwikkeling in het laatste jaar, alsmede 
een prognose van de in de naaste toekomst waarschijnlijk te verwachten 
economische ontwikkeling. Alle hiervoor reeds genoemde macro-econo
mische grootheden kan men er, al dan niet nader uitgesplitst, in terug 
vinden. Dit is in overeenstemming met de omschrijving van een Centraal 
Economisch Plan in de hiervoor reeds vermelde wet van 1947, waar een 
Centraal Economisch Plan wordt genoemd "een evenwichtig samenstel 
van schattingen en richtlij nen met betrekking tot de Nederlandse volks
huishouding. " 

In deze omschrijving vindt men tegelijkertijd het begrip "planning" te-
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rug zoals dit, naar mijn overtuiging, in een democratische staat past. 
Over het begrip "planning" is de laatste decennia heel wat geschreven. 
Zoals voor zovele begrippen, geldt ook voor planning dat het aantal de
finities vrijwel even groot is als het aantal schrijvers, dat zich ermede 
bezig heeft gehouden. Dit artikel leent zich er niet toe, nader in te gaan 
op de op zichzelf interessante vraag, waarom de ene definitie beter zou 
zijn dan de andere, of waarom bepaalde definities zelfs volkomen verwer
pelijk zouden zijn. Op één enkel belangrijk aspect dient in dit verband 
echter wel te worden gewezen, nl. de rol, die de prijsvorming bij de plan
ning speelt. Voor een groot aantal schrijvers zijn planning en vrije prijs
vorming begrippen die elkaar uitsluiten. Naar hun mening is in een 
maatschappij, waar de overheid bij haar economische politiek van de 
planning gebruikt maakt, geen plaats voor een markt waar de verdeling 
van goederen en diensten via de regulerende werking van het prijsme
chanisme tot stand komt. De prijs is in een zodanige maatschappij alleen 
maar een rekeneenheid om ongelijkwaardige economische grootheden tot 
een zelfde noemer te herleiden. Het begrip planning heeft daar dan ook 
een andere inhoud, dan de omschrijving welke in de wet op het Centraal 
Economisch Plan voorkomt. Planning is daar een bepaalde organisatie 
van de samenleving, waarbij deze samenleving geheel ondergeschikt is 
aan de staat, welke zich bezig houdt met allerlei detailbeslissingen op de 
verschillende gebieden van het maatschappelijke en eco.nomische leven. 
Dit is de planning zoals zij alleen in een autoritaire en totalitaire staat 
bestaanbaar is. In onze westerse samenleving, waar men over de functie 
van de staat en over de verhouding van overheid en maatschappij over 
het algemeen andere ideeën koestert, dient ook aan het begrip planning, 
evenals aan de betekenis van de prijsvorming voor de planning, een andere 
inhoud te worden toegekend. 

Walmeer een Centraal Economisch Plan, zoals in de hiervoor genoemde 
wet, wordt omschreven als "een evenwichtig samenstel van schattingen en 
richtlijnen", dan is het duidelijk, dat het begrip planning hier niet meer 
inhoudt dan een zekere werktechniek. Het is uitsluitend een methode, die 
de Nederlandse overheid hanteert bij haar meningsvorming omtrent de 
toe te passen economische politiek. Het is echter niet deze politiek zelve. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in deze gedachtengang de begrippen 
planning en prijsvorming niet in onverzoenlijke tegenstelling met elkaar 
staan, doch integendeel de vrije prijsvorming bij de planning juist een 
belangrijke rol speelt. Alleen voor zover er zich economische situaties en 
ontwikkelingen voordoen die er toe leiden, dat de resultaten van de vrije 
prijsvorming uit overwegingen van algemeen belang niet aanvaardbaar 
zijn, tracht de Regering door op daartoe geëigende wijze in te grijpen 
tot meer acceptabele resultaten te geraken. Het richtsnoer dat de Regering 
daarbij hanteert, is het verkrijgen van een zo groot mogelijke nationale 
welvaart. Hier komt echter een met het begrip planning onlosmakelijk 
verbonden element om de hoek kijken, waarvan het nuttig is er, vanwege 
zijn praktisch en theoretisch belang, nog even de aandacht op te vestigen. 
Ferdinand Zweig heeft in zijn bekende boek "The planning of free so
cieties" planning omschreven als "elke opzet, die beoogt een centrale be
heersing van de nationale volkshuishouding als geheeL" Het wil mij 
voorkomen dat deze omschrijving zeer juist is. Het element van centrale 
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beheersing van het economische leven treft men in elke vorm van planning 
aan. Dit is eveneens het geval indien men het begrip planning niet uit
sluitend, zoals in autoritair geregeerde landen, in absolute zin interpre
teert. Ook wanneer de overheid zich beperkt tot een ingrijpen op strate
gische punten van het economische leven is het aanwezig. De overheid 
tracht dan immers, zij het op indirecte wijze, bv. door middel van een 
compenserende, anti-conjuncturele begrotingspolitiek, de werkgelegenheid 
en daarmede de nationale welvaart op een zo hoog mogelijk niveau te 
handhaven. Wanneer men de centrale beheersing van het economische 
leven niet in absolute zin interpreteert, maar haar, althans onder normale 
omstandigheden, beschouwt als een bij elke actieve economische politiek, 
die op een verhoging der nationale welvaart is gericht, aanwezig element, 
is het begrijpelijk, dat de begrippen planning en vrije prijsvorming elkaar 
niet behoeven uit te sluiten. Integendeel, zo gezien is de vrije prijsvorming 
zelfs een voorwaarde voor de planning. Bij zulk een indirecte wijze van 
ingrijpen, die dus tegelijkertijd de nationale economie als geheel beschouwd 
in het oog vat, blijft het in principe aan de vrije prijsvorming overgelaten, 
het evenwicht tussen vraag en aanbod, tussen inkomsten en uitgaven tot 
stand te brengen. 

Juist in het geval echter, dat de overheid zich beperkt tot het uitoefenen 
van invloed op de strategische punten van het economische leven, is het 
van belang, dat zij bij haar besluitvorming beschikt over een zo goed mo
gelijk inzicht in de economische toestand van het moment, alsmede in de 
in de naaste toekomst te verwachten ontwikkeling. Een analyse welke 
aangeeft waar zich mogelijk ongewenste situaties kunnen voordoen, be
hoort daar eveneens bij. De prognose, de voorspelling van de in de naaste 
toekomst te verwachten ontwikkeling, is dan ook sinds 1950 het voor
naamste onderdeel van het Centraal Economisch Plan geworden. Deze 
moet de Regering in staat stellen, zo nodig tijdig te kunnen ingrijpen en 
eventuele maatregelen te beramen. De vorm en de inhoud van het Centraal 
Economisch Plan 1955, vergeleken met die van bv. het Plan voor 1949, 
laat deze overgang van taakstellende naar prognosecijfers duidelijk zien. 

Gezien deze verminderde betekenis van het taakstellende element in de 
planning, is men licht geneigd te veronderstellen dat het Centraal Plan
bureau eveneens aan betekenis zou hebben ingeboet. Niets is echter minder 
waar. De coördinerende en adviserende taak van het Planbureau is daar
door onverlet gebleven, ja daardoor zelfs eerder in betekenis toegenomen. 
Het Planbureau heeft zijn vaste plaats in het ambtelijk apparaat gekregen 
en vormt daarvan een integrerend en onmisbaar onderdeel. Dit is be
grijpelijk, indien men zich realiseert, dat belangrijke beslissingen op het 
terrein van het sociaal-economische leven door de steeds toenemende in
gewikkeldheid van de zich daar voordoende problemen veelal niet onder 
de competentie van slechts één minister vallen. Onderscheidene departe
menten hebben er meestal mee te maken. Dit vereist voordat een besluit 
wordt genomen intensief overleg tussen de ministeries die dit aangaat. Bij 
dit interdepartementaal overleg vervult het Planbureau een belangrijke 
functie. Het vergemakkelijkt een juiste besluitvorming doordat het de 
verschillende problemen, die meestal in de eerste plaats met een bepaald 
terrein te maken hebben, van uit het kader van het geheel van economische 
krachten en omstandigheden belicht. 
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Wanneer men dan ook de vraag stelt, welke invloed er van het Plan
bureau op de economische politiek in Nederland is uitgegaan, dan zal het, 
na hetgeen hiervoor over de taak en de functie van dit interdepartementaal 
orgaan is gezegd, wel duidelijk zijn, dat dit zich niet zo maar op een
voudige wijze laat belichten. In zekere zin ligt, in het algemeen gesteld, in 
het voorgaande het antwoord op deze vraag reeds opgesloten. In concreto 
is het echter niet altijd uit te maken, in welke mate de besluitvorming met 
betrekking tot de economische politiek door de werkzaamheid van het 
Planbureau is beïnvloed. Dit is minder vreemd dan het lijkt. Men dient 
immers niet te vergeten, dat de verantwoordelijkheid voor de economische 
politiek niet bij het Planbureau, doch bij de Regering berust. Hoewel het 
Centraal Economisch Plan in de grote lijn de basis van de economische 
politiek vormt en zodoende daarvan een belangrijk element is, gaat de 
Regering bij haar beslissingen niet alleen af op de adviezen en voorlichting 
van het Planbureau, doch laat daarbij eveneens allerlei andere overwegin
gen gelden. Naast het Planbureau beschikt immers elke minister nog over 
zijn eigen ambtelijk apparaat, dat hem over allerlei zaken van advies en 
voorlichting kan dienen. 

Aan de andere kant bestaat er - zoals gezegd - op ambtelijk niveau 
tussen de verschillende ministeries en het Planbureau eveneens een regel
matig en somtijds vrij nauw contact. Het is duidelijk dat bij deze wijze 
van samenwerking en wederzijdse beïnvloeding het niet goed mogelijk is 
precies na te gaan, welk deel van het economische beleid aan de werkzaam
heid van het Planbureau moet worden toegeschreven. Daar komt nog 
bij, dat een groot deel van dit soort werkzaamheden door haar aard een 
vertrouwelijk karakter dragen, hetgeen de beoordeling van de invloed er
van op het beleid nog moeilijker maakt. Het is echter een onloochenbaar 
feit, dat het Planbureau bij de oordeels- en besluitvorming op ministerieel 
niveau een belangrijke en zelfs onmisbare rol speelt. 

Dit alles neemt evenwel niet weg, dat concrete voorbeelden toch niet 
geheel ontbreken. Zo heeft de Regering in 1951 bij de invoering van de 
wachtgeld- en werkloosheidsverzekering aan de Sociaal-Economische Raad 
gevraagd haar van advies te dienen over het algemene peil der premies 
en de mogelijke gevolgen ervan voor de nationale economie. In het rap
port dat naar aanleiding daarvan door de S.E.R. is uitgebracht, zijn 
dientengevolge de verschillende mogelijkheden o.a. met betrekking tot de 
looncompensatie der premies, welke door de werknemers moesten worden 
betaald, en de gevolgen daarvan voor het prijsniveau, de werkgelegenheid 
en de betalingsbalans, zorgvuldig naast elkaar gezet en geanalyseerd. Zon
der de medewerking van het Planbureau had de S.E.R. nooit op deze 
wijze dit advies kunnen uitbrengen. De berekeningen, waarop dit advies 
was gebaseerd, werden namelijk door het Planbureau gemaakt. Dit was 
de enige instantie, die in staat was dit soort berekeningen uit te voeren. 
De S.E.R. was zodoende in staat de voor- en nadelen van de verschillende 
mogelijkheden te overzien en tegen elkaar af te wegen. Hij kon daardoor 
tot een verantwoorde conclusie en advies komen. Dezelfde methode is na
dien door de S.E.R. nog bij verschillende andere belangrijke rapporten 
toegepast. Het advies dat hij bv. in 1951 aan de Regering uitbracht over 
de te voeren loon- en prijspolitiek, was eveneens gebaseerd op gegevens en 
berekeningen, die van het Planbureau afkomstig waren. 
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Wanneer ik het voorgaande nog eens zou moge.n samenvatten dan 
moet gezegd worden, dat het Planbureau in de achter ons liggende jaren 
ongetwijfeld een zeer belangrijke en positieve factor is geweest bij het 
treffen van beslissinge.n op ministerieel niveau met betrekking tot de 
economische politiek. Het is echter zeer zeker geen alles beheersende 
factor geweest. Allerlei andere ambtelijke adviesinstanties, evenals be
paalde ideeën van de ministers zelf, hebben daarbij evenzeer een rol ge
speeld. Veeleer zou men de invloed van dit bureau kunnen vergelijken 
met de werking van een katalysator. Zijn voorlichting en adviezen komen 
bij de besluitvorming meestal wel in een of andere vorm te pas. Zij be
invloeden deze besluitvorming en werken er aan mede deze tot stand te 
doen komen, doch zij vallen er niet mee samen. Daarom is het niet mogelijk 
in concreto aan te geven, welk deel van het economische beleid wel, en 
welk deel niet onder invloed van het Centraal Planbureau is tot stand 
gekomen. 

Tenslotte nog iets over de vraag, in hoeverre het Planbureau in het ver
leden de economische ontwikkeling juist heeft voorspeld. Dit is niet alleen 
een vraag die de gemoederen nogal eens bezig houdt, maar bovendien 
schijnt het antwoord daarop voor veel mensen bepalend te zijn voor de 
waarde van het Planbureau. Dit laatste is naar mijn mening beslist niet 
juist. 

Kortgeleden heeft het Planbureau een studie gepubliceerd ,1) waarin het 
de ramingen, welke in de centraal economische plannen 1949 t/m 1953 
voorkomen, heeft vergeleken met de werkelijke economische ontwikkeling 
in die jaren. Deze studie maakt het mogelijk, op de hiervoorvermelde 
vraag een duidelijk antwoord te geven. Het blijkt dan, dat er meestal, 
somtijds zelfs vrij grote, verschillen kunnen worden geconstateerd. Wel 
werd de richting van de voorspelde veranderingen in de verschillende 
economische grootheden in een zeer groot aantal gevallen juist geraamd. 
Hetzelfde was het geval bij het voorspellen van een versnelling of een 
vertraging, alsmede van een omslag in deze grootheden. De afwijkingen 
deden zich daarentegen voornamelijk voor met betrekking tot de omvang 
der voorspelde veranderingen. Deze werd in zeer vele gevallen te klein ge
raamd. Een van de redenen daartoe is waarschijnlijk de neiging, die alle 
beleidsinstanties schijnt te zijn ingeschapen, vooral aan de veilige kant 
te blijven. Vanwege de bestaande onzekerheid wil men uit beleidsover
wegingen een zekere marge aanhouden. 

Niet voor alle economische grootheden waren de afwijkingen even groot. 
Het geringst was deze bij het prijspeil van de invoer. Dit kon steeds vrij 
nauwkeurig worden voorspeld. Daarentegen traden bij de ramingen van 
de in- en uitvoer grotere verschillen op door de vele onzekere factoren 
die daarop van invloed zijn. Merkwaardigerwijze waren de ramingen van 
de overheidsuitgaven steeds de slechtste. Hiervoor zijn mede verantwoor
delijk de voortdurende tussentijdse wijzigingen van de ontwerp-begro
tingen, waarop de ramingen in het plan gebaseerd zijn. Enerzijds leiden 
geraamde begrotingsuitgaven dikwijls niet tot uitgaven, terwijl anderzijds 

1) Een vergelijking van de ramingen van het Centraal Planbureau met de feitelijke 
economische ontwikkeling 1949-1953. C. P. E. monografieën no. 4. 
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deze door suppletoire begrotingen achteraf nog worden aangevuld. De 
oorzaken van al deze veranderingen in het begrotingsbeeld, hoewel dikwijls 
slechts op details betrekking hebbend, zijn zo talrijk en gevarieerd, dat het 
doen van voorspellingen te dien aanzien klaarblijkelijk heel moeilijk is. 

Het bestaan van verschillen tussen voorspelling en realisatie is, indien 
men zich het karakter van een voorspelling over economische grootheden 
realiseert, niet verbazingwekkend. Elke voorspelling draagt nu eenmaal 
een sterk subjectief element in zich. Zij vraagt immers een beoordeling van 
de gegeven situatie en van de onderliggende krachten die daarop inwerken. 
Wetenschappelijk verantwoorde voorspelling heeft ten doel dit subjectieve 
element zoveel mogelijk uit te schakelen. Daartoe is vereist, dat niet al
leen voldoende betrouwbare statistische gegevens ter beschikking staan, doch 
dat eveneens de factoren die het beeld bepalen, zowel qua richting als om
vang, nauwkeurig vaststaan. Geen van beide is in de economie echter het 
geval. Een economische prognose voor het komende jaar moet worden op
gesteld op het moment dat statistische gegevens over het afgelopen jaar 
n~g niet, of slechts in gebrekkige mate, ter beschikking staan. Daarom moet 
meestal met ramingen worden gewerkt. Dit betekent dat er een zekere fou
tenmarge aanwezig is. Deze is echter in de praktijk gebleken binnen aan
vaardbare grenzen te blijven zodat zij een redelijke weergave van de 
economische situatie nimmer in de weg heeft gestaan. Belangrijker is 
evenwel, dat de verschillende voor de economische ontwikkeling van be
lang zijnde krachten niet altijd duidelijk zichtbaar zijn en deze - evenmin 
als hun werking - daardoor niet eenduidig en ondubbelzinnig zijn vast te 
stellen. De econometrische methoden die het Planbureau hanteert, zijn 
bovendien, niettegenstaande zij de laatste jaren belangrijke verbeteringen 
hebben ondergaan, nog lang niet volmaakt. Dit is niet zozeer de schuld van 
de toegepaste wiskundige techniek als wel van de materie waarop deze 
moet worden toegepast. Allerlei verschillen van inzicht in de vraag, welke 
factoren het meest van belang zijn en hoe deze op elkaar en op het eind
resultaat hebben ingewerkt, treden dan ook op. Een mooi voorbeeld hier
van is de discussie welke in Economisch-Statistische Berichten eind 1954 
en begin 1955 is gevoerd tussen een aantal vooraanstaande economisten, 
de heren Witteveen, Tinbergen, Holtrop en Koopmans, over de vraag in 
hoeverre er in 1954 in ons land van inflatie sprake is geweest en welke 
oorzaken daartoe geleid zouden hebben. Allerlei meningsverschillen bleken 
hierbij te kunnen optreden, waarbij verschillen in definitie en in uitgangs
punt eveneens een belangrijke rol speelden. 

Wanneer over een economische ontwikkeling die reeds achter de rug is 
al zoveel verschil van mening mogelijk is, dan is het duidelijk dat bij een 
voorspelling de mogelijkheden daartoe nog groter zijn. Een en ander heeft 
ten gevolge, dat het subjectieve element noodzakelijkerwijs ook bij eco
nomische prognoses niet is uit te schakelen, doch onontkoombaar een be
langrijke rol zal spelen. Het feit dat achteraf realisatie en prognose niet 
met elkaar blijken overeen te stemmen, behoeft daarom niemand te ver
bazen of te verontrusten. Aan de gebrekkigheid van de prognose kan men 
overigens voor een deel tegemoet komen door verschillende alternatieve 
mogelijkheden op te stellen, die zodoende de foutenmarge van de voor
spelling min of meer weergeven. In de praktijk wordt van deze methode 
dan ook naar gelang de omstandigheden dit gewenst maken, een dankbaar 
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gebruik gemaakt. Volledigheidshalve moet er nog op worden gewezen, dat 
het voortdurend volgen van de economische ontwikkeling het eveneens 
mogelijk maakt het optreden van afwijkingen terstond te signaleren en de 
prognose, en zo nodig het economische beleid, dienovereenkomstig ogen
blikkelijk te wijzigen. 

Veel belangrijker dan de vraag of de voorspellingen wel precies be
waarheid zijn, is echter de vraag of de richting der ontwikkeling juist was 
gezien. Het is gebleken, dat dit - zoals gezegd - inderdaad tot nog toe 
bijna altijd het geval is geweest. Deze ervaring wijst er al op, dat de 
conclusie, die men bij oppervlakkige beschouwing uit het voorgaande ge
makkelijk zou kunnen trekken, als zou het maken van prognoses een zin
loze bezigheid zijn, niet juist kan worden geacht. Wel mag worden gezegd, 
dat aan een prognose geen overdreven betekenis moet worden toegekend, 
doch dat men deze met de nodige kennis van zaken dient te hanteren. In 
de praktijk is dit ook altijd het geval geweest. Zoals hiervoor reeds werd 
gezegd, gaat de overheid bij het nemen van haar beslissingen immers niet 
alleen af op de prognose, doch maakt zij tevens gebruik van allerlei andere 
adviezen en inlichtingen. Een prognose is dus alleen maar een van de mid
delen die de Regering hanteert om tot een verantwoorde besluitvorming te 
komen. Dit laatste is ook het grote nut en de rechtvaardiging van een 
prognose. Want in feite is het toch zo dat een ieder die bij de besluitvor
ming - hetzij op hoog, hetzij op laag niveau - betrokken is, zichzelf op 
een of andere wijze een idee vormt omtrent de in de naaste toekomst te 
verwachten ontwikkeling. Deze ideeën komen dan echter op een veel primi
tievere wijze tot stand, hetgeen aan haar waarde vanzelfsprekend niet ten 
goede komt. Het vooruitzien, d. w. z. het maken van een prognose, is 
nu eenmaal een element dat bij elke beslissing behoort. Een wetenschap
pelijk verantwoorde prognose, hoe gebrekkig deze overigens ook moge 
wezen, die bovendien is samengesteld door een ambtelijke instantie die 
over alle voorhanden zijnde inlichtingen beschikt, is alleen al uit dien 
hoofde te verkiezen boven elke andere methode om zich enig inzicht in 
de naaste toekomst te verschaffen. 

Niet voor niets wordt gezegd, dat regeren vooruitzien is. Vooruitzien 
vormt een essentieel onderdeel van de oordeelsvorming en het nemen van 
beslissingen door een overheid, die zich van haar verantwoordelijkheid be
wust is. Voor dat vooruitzien vormt de prognose een belangrijk en onmis
baar - zij het helaas gebrekkig - hulpmiddel. Het stelt degene die 
besluiten moet nemen in staat op systematische en overzichtelijke wijze 
en, voorzover mogelijk, op wetenschappelijk verantwoorde wijze, zijn 
inzicht in de aan de orde zijnde problemen te laten uitkristalliseren. Het 
maakt het mogelijk een beter, zij het niet volmaakt, inzicht te verkrijgen 
in de factoren, die de economische ontwikkeling in overwegende mate be
palen. De noodzakelijk geachte maatregelen van de economische politiek 
zullen daardoor nauwkeuriger bij de nagestreefde doelstellingen kunnen 
aansluiten. Bovendien is men zodoende in staat het moment, waarop de 
gewenste maatregelen in werking moeten treden, beter vast te stellen, 
hetgeen aan het effect ervan ongetwijfeld ten goede komt. Dit alles maakt 
het wel duidelijk waarom het opstellen van prognoses, ondanks al haar 
tekortkomingen, voor het economisch beleid van onschatbare betekenis is. 
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De Atoomconferentie, waarvoor President Eisenhower reeds in 1953 
het plan opperde, welk plan de Algemene Vergadering van de V er~ 
enigde Naties op 4 december 1954 met algemene stemmen overnam, is 
wellicht een van de grootste successen van de Verenigde Naties in haar 
tienjarig bestaan. Wel is waar op het eerste gezicht niet één van haar 
meest spectaculaire successen, maar toch zullen de gevolgen van de confe~ 
rentie op den duur van grote politieke en economische invloed kunnen 
zijn. Alleen reeds het feit, dat het mogelijk was, in een wereldconferentie 
te bespreken, hoe men de jongste resultaten van de wetenschap zou kun~ 
nen benutten voor de opbouw van de wereld, in plaats van voor een ge
bruik, dat uiteindelijk slechts haar ondergang zou kunnen betekenen, bracht 
een zekere opluchting in de gespannenheid, die in de wereld rondom 
het atoomvraagstuk heerst. 

Hieronder willen wij trachten een overzicht te geven van hetgeen ter 
conferentie werd besproken. 

In de eerste plaats was men het er algemeen over eens, dat niet alleen 
de tijd rijp is om tot ontwikkeling van de atoomenergie over te gaan, 
maar dat dit ook een harde noodzaak is. De wijze waarop dit werd ge
argumenteerd verschilde naar gelang de geografische ligging en de geolo
gische structuur en de daarmee samenhangende energie-politiek van de 
verschillende landen. Zo was het bv. vooral de Engelse delegatie, die steeds 
weer wees op het toenemend tekort aan energiebronnen. Groot Brittanniê, 
vanouds een kolenrijk land, ziet thans geen kans meer zijn grote be
hoefte aan energie met kolen te dekken. Twee Engelse deskundigen, 
E. A. G. Robinson van de universiteit van Cambridge en S. H. Daniel' 
van het Britse ministerie van Brandstoffen en Energie, berekenden dat het 
wereldbrandstofverbruik reeds bijna 100 jaar met 2 ro per jaar toe
neemt. Zou deze "wet" zich handhaven, dan zal er volgens hen in het jaar 
2025, wanneer er geen nieuwe energiebronne.n zouden zijn aangeboord, 
nog maar voor 300 jaar brandstof zijn; zou het brandstofverbruik evenwel 
met 3 % per jaar stijgen, dan zal er in het jaar 2025 nog maar voor 
65 jaar voldoende zijn. 

Op geheel andere gronden juichten de tot nu toe energie-arme, onder
ontwikkelde landen de toepassing van de atoomenergie toe. Zij zien hier 
een mogelijkheid de industrialisatie van hun gebieden in versnelde pas te 
doen plaats vinden. Daarbij gaat men er van uit, zoals bv. in een rap
port van de Sociaal~ Economische Raad van de Verenigde Naties wordt 
gedaan, dat spoedig kleine, verplaatsbare atoomcentrales voor opwekking 
van electriciteit kunnen worden gebouwd, die door massaproductie be
trekkelijk laag in prijs zullen zijn. (Volgens vele deskundigen zal dit echter 
niet binnen afzienbare tijd technisch en economisch te verwezenlijken zijn.) 
Deze kleine centrales zouden aanmerkelijke voordelen bieden boven elec~ 
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triciteitscentrales, die kolen of olie als brandstof gebruiken: deze brand
stoffen vereisen immers bijzondere transportmiddelen en een goed (spoor-) 
wegennet, terwijl de conventionele centrales practisch niet verplaatsbaar 
zijn en hun energieradius beperkt is, voor electrische stroom bv. tot 500 
à 700 km. 

Weer anders liggen de motieven bij een aan conventionele energie
bronnen rijk land als de Verenigde Staten van Amerika. Kolen en olie 
om in de energiebehoefte te voorzien zijn daar voldoende voorradig, terwijl 
de prijzen betrekkelijk laag zijn. De belangstelling van de Verenigde 
Staten voor de ontwikkeling van de atoomenergie ligt meer op politiek, 
strategisch en economisch terrein. Op politiek terrein, omdat de Verenigde 
Staten ook op energiegebied hun "world-Ieadership" niet willen verliezen 
en door technische hulpverlening in de onder-ontwikkelde landen goodwill 
willen kweken. Zo bv. de plannen voor oprichting van een atoomenergie
centrale op Ceylon. Dat de U.S.S.R. in dit opzicht ook plannen koestert, 
moge blijken uit het, overigens reeds officieel tegengesproken bericht, dat 
zij een atoomenergiecentrale aan Indonesië aanbood. Strategisch, omdat 
de vreedzame atoomenergie altijd een welkome reserve vormt voor de 
militaire. Tenslotte op economisch terrein, daar zij trachten de exportmarkt 
voor atoomreactors en ander atoommateriaal te veroveren. 

Hieronder zullen wij zien hoe deze motieven hun invloed deden gelden 
op de programma's, die de verschillende landen voor de ontwikkeling van 
de atoomenergie hebben opgesteld. 

Over het tijdstip waarop het gebruik van atoomenergie practisch resul
taat zal hebben, liepen de schattingen nogal uiteen, al was men het er in 
het algemeen over eens, dat binnen een periode van vijf tot tien jaar de 
eerste vruchten kunnen worden geplukt. Vooral de Engelse delegatie liet 
zich ter conferentie over dit punt zeer optimistisch uit: men verwacht in 
Engeland in 1960 een aantal reactors te hebben geïnstalleerd, met een ver
mogen van l,S millioen kW electriciteit uit kernenergie, welke stroom 
kunnen leveren tegen een prijs die ongeveer gelijk is aan de huidige; nI. 
0,6 d. per kWh. Sir John Cockcroft, de leider van de Britse delegatie, 
was van oordeel, dat binnen vijf jaar in verschillende delen van de wereld 
tenminste 10 atoomcentrales, waarvan sommige met een productiever
mogen van 200 mega Watt (= 200.000 kW), in bedrijf zullen zijn. 

De technische mogelijkheden van atoomenergie zijn vele, althans in 
theorie, daar men deze mogelijkheden immers veelal nog niet op haar 
practische waarde heeft kunnen toetsen. Velen menen niettemin van een 
nieuwe industriële revolutie te mogen spreken. 

a. De mogelijkheden op militair gebied (A-bommen en andere wapens) 
hebben reeds een treurige bekendheid gekregen en blijven hier verder 
onbesproken. 

b. Toepassing van de atoomenergie op het gebiéd van de voortbe
weging blijkt mogelijk te zijn, al schijnen de resultaten nog niet op een 
snelle omwenteling te duiden. De Verenigde Staten hebben voor experi
mentele doeleinden twee onderzeeboten (de Nautilus en de Seawolf) ge
bouwd, die met atoomenergie worden voortgedreven. Waarschijnlijk is deze 
toepassing van atoomenergie economisch-commercieel nog weinig interes-
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sant, wat blijken kan uit het feit dat het hier militaire schepen betreft, 
waarbij geld dus geen rol speelt, terwijl President Eisenhower van het 
congres geen toestemming heeft kunnen krijgen om een met atoomenergie 
gedreven koopvaardijschip te bouwen. Frankrijk hoopt echter toch bin
nen afzienbare tijd een atoom-scheepsmotor aan de markt te kunnen bren
gen. De Russen beweren een met atoomenergie voortbewogen bommen
werper ontworpen te hebben, die zo.nder tussenlanding de aarde rond zou 
kunnen vliegen, ook dit is echter een militaire toepassing van atoomenergie. 
Naar verluidt zal de fusie van waterstofatomen (het principe waarop de 
werking van de waterstofbom is gebaseerd) - waarvan men de geweldige 
energie die daarbij vrijkomt, naar van Engelse zijde werd meegedeeld, 
binnen 20 jaar onder controle zal hebben -, zich beter lenen voor de 
voortbewegingsenergie. 

c. Op medisch, farmaceutisch, botanisch, chemisch en metallurgisch ge
bied zij.n de verwachtingen omtrent de atoomenergie hoog gespannen. Het 
zal wel niet zonder politieke bijbedoelingen zijn geweest - teneinde de 
vreedzame gebruiksmogelijkheden van de atoomenergie te onderstrepen -
dat men juist deze aspecten met enige nadruk naar voren heeft gebracht. 
Zo werd ter conferentie gesproken over de mogelijkheid met radioactieve 
stoffen sneller en juister medische diagnoses te stellen en met behulp van 
stralingt!n bepaalde ziekten te genezen. Ook hoopt men met behulp van 
isotopen het photosynthese'proces bij planten (d.i. de wijze waarop plan
ten zonne-energie in voedsel omzetten) te kunnen bestuderen en verklaren. 
Wanneer dit gelukt zal men planten tot snellere en rijpere wasdom kunnen 
brengen, wat waarschijnlijk ook van invloed zal zijn op de bemestingsleer, 
die weer op haar beurt de kunstmestindustrie zou kunnen beïnvloeden. 
V oorts kunnen isotopen o. a. worden gebruikt bij slijtagemetingen, de op
sporing van breuken in moeilijk controleerbare buizenstelsels en het meten 
van de snelheid waarmee grondstoffen door bepaalde machines worden 
verwerkt. 

d. Tot nu toe ziet men als voornaamste toepassing van de atoomenergie 
haar gebruik als energiebron voor de opwekking van electriciteit. Terwijl 
er een steeds stijgende behoefte aan electriciteit bestaat, wordt het tekort 
aan de traditionele energiebronnen hiervoor, voornamelijk steenkolen en 
olie, voortdurend nijpender. De programma's van de landen, die zich met 
de ontwikkeling van de atoomenergie bezig houden, zijn er dan ook groten
deels op gericht atoomcentrales voor de opwekking van electriciteit te 
ontwerpen. Sir J ohn Cockcroft meent, dat de atoomenergie tegen het eind 
van deze eeuw 2 à 3 milliard ton steenkool zal uitsparen. 

Het is uiteraard van groot belang te overwegen of de atoomenergie 
economisch-commercieel ten opzichte van de traditionele energiebro.nnen 
interessant is. 

De atoomenergie heeft haar ontstaan en aanvankelijke ontwikkeling te 
danken aan militaire noodzaak, waarbij de vraag .naar de kosten geen 
rol speelt. Dit feit doet ook nu nog zijn invloed gelden op de kostprijs 
van atoomenergie. Zo heeft Amerika nog kostbare militaire installaties, 
waarmee men splijtbare stoffen, die niet in de natuur voorkomen, kan 
produceren uit niet-splijtbare stoffen, die wel in de natuur voorkomen. 
Dank zij deze installaties, die niet behoeven te worden afgeschreven, omdat 
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zij ten laste van het oorlogsbudget komen, hebben de Verenigde Staten 
een veel grotere armslag wat de grondstoffen voor hun industrie van 
atoomenergie betreft dan bv. Engeland, dat zijn programma op het ge
bied van atoomenergie geheel op de in de natuur voorkomende splijtbare 
stoffen gebaseerd heeft. Over het algemeen is men het er over eens, dat de 
bouw van een atoomcentrale voor opwekking van electriciteit 150 à 
200 % duurder is dan die van een conventionele electriciteitscentrale, maar 
men voorziet dat deze prijzen binnen afzienbare tijd ongeveer gelijk zul
len komen te liggen. Deze voorspellingen hebben echter slechts betrek
kelijke waarde, daar men nog niet aan de hand van de praktijk heeft 
kunnen vaststellen hoelang commerciële atoomcentrales zullen meegaan en 
in welk tempo zij dus moeten worden afgeschreven. Daar de afschrijving 
uiteraard van zeer grote invloed op de prijs van atoomenergie is, worden 
in het kader van het Amerikaanse programma verschillende typen proef
reactoren tegelijkertijd gebouwd, mede om het tempo der afschrijving te 
onderzoeken. 

Ook de grondstoffenprijs vormt nog een onzekere factor. De Verenigde 
Staten controleren nu reeds rechtstreeks of door middel van verdragen 
het grootste deel van de wereldproductie van uranium. Ruim 90% van 
de enorme uranium-voorrraad van de Belgische Congo wordt aan Amerika 
en Engeland verkocht, welke landen hierdoor weinig moeite met het grond
stoffenprobleem hebben. Bij de opening van de conferentie werd van de 
kant van de Verenigde Staten medegedeeld, dat zij de prijs van 1 kilo 
gewoon uranium-metaal hebben vastgesteld op 40 dollar en die van ver
rijkt uranium, dat 20% uranium 235 ~evat, op 25 dollar per gram U-235-
gehalte. Sommige afgevaardigden meenden, dat deze prijs aan de hoge 
kant is en dat zij wel spoedig tot op ongeveer de helft zal dalen. Anderen 
zijn echter van mening dat de prijs beneden de kostprijs ligt en dat de 
Verenigde Staten deze uit handelspolitieke overwegingen op een kunst
matig laag niveau hebben gesteld. Over de prijzen van andere landen is, 
voorzover uit de pers blijkt, nog niets bekend. Het is in ieder geval duide
lijk, dat de Verenigde Staten een overheersende rol op de grondstoffen
markt voor atoomenergie zullen spelen. 

Prof. J. W. Dunworth gaf op de conferentie een exposé, waarin hij, 
zij het met de nodige voorzichtigheid, poneerde dat thorium technisch 
waardevoller en ook economisch interessanter zal zijn dan uranium; 1 ton 
thorium staat gelijk aan 7 ton uranium en een hoeveelheid van 15 ton 
thorium zou de behoefte aan electriciteit van Engeland gedurende één jaar 
kunnen dekken. 

Zeer belangrijk voor de commerciële exploitatie van een atoomreactor 
is het zgn. breeding proces. Onder bepaalde controleerbare omstandigheden 
kan een atoom-reactor met een normale U -23S-lading uit niet-splijtbaar 
U 328 splijtbaar plutonium 239 vormen, waardoor men dus als het ware 
meer brandstof terug krijgt dan men verbruikt. Het is zonder meer dui
delijk, dat dit sterk kostenverlagend werkt. 

Van Amerikaanse zijde werd geponeerd, dat de commerciële exploitatie 
van atoomenergie in Europa eerder mogelijk zou zijn dan in de Verenigde 
Staten, omdat de electriciteitstarieven en de kosten van andere conven
tionele energie in Europa zoveel hoger liggen dan op het Amerikaanse 
continent. Ook het tekort aan conventionele energiebronnen, zoals bv. in 
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Engeland, zal een bepaald land er eerder toe brengen over te gaan op 
atoomenergie. De concurrentiekracht van atoomenergie is dus onder meer 
afhankelijk van het land waar zij wordt toegepast, terwijl ook de geogra
fische en/of handelspolitieke positie van een land ten opzichte van d~ 
grondstoffen een rol zal spelen, zoals bv. de claim van Engeland en Ameri
ka op het Congolese uranium. Tenslotte zijn de rentevoet, de animo tot 
investeren, de mogelijkheid buitenlands kapitaal aan te trekken, de belas
tingpolitiek en andere nationale financiële aspecten van invloed op de 
commerciële concurrentiepositie van de atoomenergie in een bepaald land. 

Na dit algemene overzicht willen wij thans de programma's bezien, die 
de verschillende landen voor de ontwikkeling van de atoomenergie hebben 
opgesteld. 

Het Amerikaanse programma is vóór alles op speurwerk gericht. De 
Verenigde Staten hebben immers geen gebrek aan energie. Hun gunstige 
positie ten opzichte van de grondstoffen voor atoomenergie, hun uitge
breide militaire ervaringen en het feit, dat men in Amerika voor het weten
schappelijk onderzoek naar atoomenergie over voldoende kapitaal en ge
schoold personeel kan beschikken, maken Amerika bij uitstek geschikt 
voor het verrichten van vrijblijvende wetenschappelijke onderzoekingen. 
De industrie heeft, vooral sinds de wijziging van de McMahon Act, die 
eertijds een vrijwel absolute geheimhouding op het gebied van atoom
energie voorschreef, een stijgende belangstelling voor de atoomenergie aan 
de dag gelegd. Plannen voor een zevental prototypen van atoomcentrales 
zijn ontworpen, waarvan er reeds twee in uitvoering zijn. De totale kosten 
hiervan bedragen 300 millioen dollar, waarvan 250 millioen door de in
dustrie wordt verschaft. Deze grote bijdrage van de industrie wijst er 
nog eens duidelijk op, dat Amerika van plan is de markt op het gebied 
van de atoomenergie te veroveren. Hierbij vindt het met name Engeland 
tegenover zich. 

Het Engelse programma is fundamenteel verschillend van het Ameri
kaanse. Daar de Britse energie-positie precair is, willen de Engelsen zo 
spoedig mogelijk practische resultaten van de atoomenergie zien. Daar zij 
niet kunnen terugvallen op militaire installaties, waardoor zij dus niet over 
goedkope verrijkte brandstof kunnen beschikken, is hun program ge
baseerd op een type reactor, dat werkt met natuurlijk uranium. Volgens 
plan zullen in 1957 acht van deze reactoren gebouwd of in constructie 
zijn; deze zullen zowel voor de productie van plutonium voor later te 
bouwen betere reactoren als voor de opwekki.ng van industriële electrici
teit worden gebruikt. Tussen 1957 en 1960 hoopt men nog acht reactoren te 
bouwen, die dan vrijwel uitsluitend voor de opwekking van electriciteit zul
len worden gebruikt. Het Britse program is realistisch en practisch. Naar 
verluidt is men er reeds in geslaagd twee orders voor de bouw van buiten
landse atoomcentrales te verwerven. Op een bericht, dat de Amerikaanse 
Westinghouse Electric Corporation een voorlopige bestelling van de Fiat
fabrieken in Turijn had ontvangen voor het bouwen van een atoomreactor, 
mits met bijlevering van de nodige brandstof, reageerde men van Engelse 
zijde onmiddellijk met de mededeling, dat landen die van Engeland een 
atoomreactor zullen betrekken, ook voldoende uranium bijgeleverd zullen 
krijgen. 
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In hoeverre Rusland plannen heeft zich in deze concurrentiestrijd te 
mengen, valt moeilijk te zeggen. Over het Russische programma op het 
gebied van atoomenergie is ter conferentie weinig bekend geworden. In de 
omgeving van Moskou is een atoomcentrale in bedrijf met een electrisch 
vermogen van 5000 kW (experimenteel dus), terwijl enkele centrales met 
een vermogen van 100.000 kW in aanbouw zouden zijn. De westelijke 
gedelegeerden ter conferentie waren algemeen van oordeel, dat het weten
schappelijk onderzoek van de Russen op het gebied van de atoomenergie 
op zeer hoog peil staat. Men vermoedt, dat de Russen zich voorlopig tot 
onderzoek zullen beperken, waardoor het Russische program dus overeen
komst zou vertonen met het Amerikaanse. 

De programma's van de andere landen die zich met het onderzoek op 
het gebied van atoomenergie bezig houden zijn van veel beperkter aard. 
De Fransen hebben, onafhankelijk van de Engelsen, een vrijwel identiek 
type reactor ontwikkeld, terwijl zij bezig zijn met het ontwerpen van 
een scheepsmotor. 

West-Duitsland heeft Karlsruhe tot "atoomstad" verheven en zal daar 
een proefreactor bouwen. 

In de Belgische Kempen is een proefreactor in aanbouw terwijl de bouw 
van een reactor voor de beproeving van materialen wordt overwogen. V er
der zijn er plannen voor de bouw van een atoomcentrale bij Brussel, die 
de electriciteit voor de Wereldtentoonstelling in 1958 zal moeten leveren. 
In ruil voor het Congolese Uranium deelt België mee in de resultaten van 
het Amerikaanse en Engelse speurwerk. 

Ook over de Noors-Nederlandse samenwerking, sinds 1951 in het "Joint 
Establishment for Nuclear Research" te Kjeller, werd ter conferentie rap
port uitgebracht. Sinds men in 1953 begon met de productie van isotopen 
zijn reeds meer dan 1000 bestellingen voor medisch en industrieel ge
bruik uitgevoerd. Naast dit practische werk wordt uiteraard ook weten
schappelijk onderzoek verricht. Aanvankelijk was men van plan gezamen
lijk een prototype voor een energiereactor te bouwen, maar sinds kort 
gaan beide landen elk huns weegs. Noorwegen wil nl. zo spoedig mogelijk 
een bekend reactortype (het zgn. boiling water type van 10.000 kW), dat 
op korte termijn stroom kan leveren voor zijn houtindustrie, bouwen en 
verder tot ontwikkeling brengen (direct practisch resultaat, het Engelse 
systeem dus), terwijl Nederland zich voorlopig wil beperken tot experi
menteren en onderzoek (Amerikaanse systeem). Het contact tussen beide 
landen zal echter niet worden verbroken; de Noors-Nederlandse commissie 
zal blijven bestaan en op het gebied van octrooien en uitwisseling van ge
gevens wordt de samenwerking gecontinueerd. 

In ons land werd dit jaar het Reactor-Centrum Nederland opgericht, 
waarin het Rijk, de industrie en de verschillende universiteiten samen
werken. Op het terrein van de KEMA te Arnhem zal eerst een kleine 
proefreactor, "Suspop" genoemd (Suspension Power Only Pile) worden 
gebouwd. Later zal men met Amerikaanse hulp een reactor voor de be
proeving van materialen bouwen: dit type reactor is bedoeld om de in
vloed van radioactieve stralingen op verschillende stoffen te bestuderen om 
zo te onderzoeken of die stoffen al dan niet geschikt zijn voor het ge
bruik in atoomreactoren. Voor deze reactor zal verrijkt uranium moeten 
worden gebruikt, dat echter vooralsnog niet te koop is; een pachtovereen-
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komst met Amerika voor dit soort uranium is inmiddels bereids afgesloten. 
De SUSpOp is een Nederlandse vinding, waarvoor te Genève veel belang

stelling bestond. Het nieuwe ligt in de wijze waarop de brandstof in fijn 
verdeelde toestand in een vloeistof (suspensie) in de reactor wordt ge
bracht, hetgeen bepaalde technische voordelen biedt. Engeland en Amerika 
hadden deze methode reeds opgegeven, maar vooral dank zij de mede
werking van technici van de Staatsmijnen, werd zij in Nederland nader 
uitgewerkt, zodanig dat de hoop op goede resultaten gewettigd schijnt te 
zijn. De SUSpOp zal slechts een vermogen van 250 kW hebben en uit
sluitend dienen voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding van per
soneel. 

De Nederlandse deskundigen schijnen het er in het algemeen over eens 
te zijn, dat het geen zin heeft in ons land nu reeds reactoren te bouwen 
voor de productie van electriciteit, enerzijds daar dit economisch niet ver
antwoord is zolang de met behulp van atoomenergie opgewekte electrici
teit veel duurder is dan de conventioneel geproduceerde, en anderzijds om
dat men niet op de ervaring van andere landen wil zijn aangewezen en 
derhalve eerst zelf meer wil experimenteren. 

De conferentie heeft overigens wel geleerd, dat de achterstand van 
Nederland op het gebied van de atoomenergie de laatste jaren vrij sterk 
is toegenomen. Daar wij wat het wetenschappelijk onderzoek betreft met 
de grote landen niet in de pas zullen kunnen blijven, zullen wij ons moeten 
beperken tot speurwerk op bepaalde onderdelen. Wanneer in ons land 
toch een industrieel gebruik van de atoomenergie zal worden gemaakt, zul
len waarschijnlijk complete centrales elders moeten worden aangekocht, 
of wij moeten trachten licenties te verkrijgen om zelf te bouwen. 

De meesten onzer zullen zich leken weten in de kernwetenschap. Toch 
menen wij, dat voor een goed begrip van zaken nodig is, dat men een 
indruk heeft van de technische zijde van atoomsplitsing. De gegevens voor 
de hierna volgende schets van de techniek der atoomsplitsing zijn ontleend 
aan "A programme of Nuclear Power", aan het Engelse Parlement aan
geboden door de minister van Brandstoffen en Energie (Londen, feb. 1955 
- Annex 1, blzz. 13 tlm 18). 

Elke stof is samengesteld uit atomen, waarvan ongeveer een honderd 
verschillende soorten bestaan. Deze verschillende atomen zijn echter alle 
gebouwd volgens eenzelfde schema: een positief geladen kern, waarom
heen in concentrische banen negatief geladen electronen "lopen". De kern 
zelf bestaat weer uit positief geladen protonen en ongeladen neutronen. 
Het aantal protonen, dat gelijk is aan het aantal electronen, is bepalend 
voor de chemische eigenschappen van het atoom, terwijl het totaal aan
tal deeltjes van de kern (protonen en neutronen dus) de massa daarvan be
palen. Een verandering in het aantal neutronen is dus wel van invloed op 
de massa van het atoom, maar zijn lading (en dus ook zijn chemisch ka
rakter) blijft hierdoor ongewijzigd. Deze chemisch gelijke atomen, die 
wel een gelijke lading hebben, maar verschillende massa's, worden isotopen 
genoemd. Zo zijn uranium 235 en uranium 238 verschillende isotopen van 
hetzelfde chemisch element uranium. Het getal achter de naam van het 
element geeft de massa aan van het atoom, d. w. z. het totaal aantal 
protonen en neutronen in de kern. Isotonen kunnen stabiel zijn of radio-
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actief, d. w. z. dat zij de mogelijkheid heboen spontaan te veranderen in 
andere atomen of isotopen, waarbIj kleine deeltjes of straling wordt af
gegeven. 

Verandert men het aantal protonen, m.a.w. verandert men de lading 
van de kern, dan wordt het chemisch karakter van het atoom beïnvloed. 
Er ontstaat dan een ander chemisch element, dat eveneens stabiel of 
radio-actief kan zijn. De radio-activiteit van de verschillende elementen 
speelt een belangrijke rol in de atoomenergie. 

De normale reactie tussen atomen, de chemische reactie, beïnvloed al
leen de electronen; de kernen blijven onveranderd, terwijl de energie die 
hierbij vrijkomt (meestal in de vorm van warmte) betrekkelijk klein is. Zo 
bv. bij de verbranding van steenkool, waar bij de chemische reactie van 
zuurstofatomen en koolstofatomen warmte vrijkomt. Wordt echter bij een 
reactie de atoomkern gewijzigd dan is de vrijkomende energie en warmte 
millioenen malen groter. 

Kernsplitsing nu vindt plaats wanneer men er in slaagt een vrij neutron, 
het niet-geladen bestanddeel van de kern, de kern van een atoom van 
splijtbaar element te doen treffen (neutronen-bombardement). De belang
rijkste gevolgen zijn dan: 

a. De kern splijt in twee "helften", waarbij energie in de vorm van 
warmte vrijkomt. 

b. De getroffen kern laat op haar beurt een aantal neutronen schieten, 
welke voor verschillende doeleinden kunnen dienen: 

1. Sommige zullen andere splijtbare kernen treffen, waardoor het splij
tingsproces zich herhaalt en een kettingreactie ontstaat. 

2. Andere kunnen worden opgenomen door kernen van niet-splijtbare 
atomen, zoals U 238; dit wordt dan omgevormd via U 239 in plu
tonium 239, dat wel splijtbaar is en dus aan het splijtingsproces zal 
deelnemen wanneer het door een neutron wordt getroffen (het 
breeding proces, zie hieronder). 

3. Tenslotte is er een aantal neutronen, dat "verloren" gaat, althans in 
die zin, dat zij niet meewerken aan de twee hiervoor genoemde 
mogelijkheden. 

c. De twee "helften" waarin de oorspronkelijke kern uiteen valt worden 
splijtingsproducten genoemd; zij zijn in het algemeen radio-actief en daar
om in principe gevaarlijk voor het leven en vernietigend voor materialen. 
Deze splijtingsproducten moeten dus voor een lange tijd onder controle 
worden gehouden. Gelukkig kan de omvang van deze "bij-productie" tot 
een minimum worden beperkt. 

De hitte die bij splijting vrijkomt kan worden gebruikt om uit water 
stoom te produceren, waarmee dan een electriciteitscentrale kan worden 
gedreven. Deze wijze van gebruik is voor de naaste toekomst de meest 
belangrijke. Hierbij neemt de kernreactie dus de plaats in van de ge
bruikelijke verbranding van kolen of olie. 

Bepalen wij ons een ogenblik tot typen reactoren waarbii natuurlijk 
uranium als brandstof wordt gebruikt. Dit natuurlijk uranium bevat maar 
voor één honderdveertigste deel splijtbaar uranium 235, de rest bestaat 
voornamelijk uit uranium 238, dat niet splijtbaar is. Omdat het niet-splijt
bare U 233 eerder dan het splijtbare U 235 de rondschietende neutronen 
aantrekt, waardoor de kettingreactie dus spoedig zou stoppen is in de 
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reactor een moderator aangebracht om de snelheid van de vrijkomende 
neutronen te verminderen. 

Atoomsplitsing zou, economisch gezien, heel weinig aantrekkelijk zijn 
indien men van het natuurlijk uranium alleen het U 235 (het één honderd
veertigste deel) als splijtstof zou kunnen gebruiken. Het is evenwel een 
gelukkige omstandigheid, dat door het zgn. breeding proces het niet splijt
bare U 238 kan worden omgezet in splijtbaar materiaal (plutonium 239). 

Het is in principe mogelijk het proces zo te regelen, dat meer splijtbaar 
materiaal wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt. Om dit te bereiken 
zou de reactor zo moeten worden geconstrueerd, dat de moderator over
bodig wordt, zodat het niet-splijtbare U 238 gemakkelijk de vrijkomende 
neutronen kan aantrekken, zonder dat de kettingreactie van het U 235 
wordt onderbroken. 

N aast een moderator wordt in een reactor ook een koelmiddel aan
gebracht, waarvoor gassen, water, zwaar water of bepaalde metalen worden 
gebruikt. Uiteraard is het zeer belangrijk, dat moderator, koelmiddel en 
splijtstof niet chemisch op elkaar inwerken. In dit verband is de N ederland
se vinding van de Suspop van groot belang. Hierbij wordt gewerkt met 
een vloeistof, die tegelijkertijd als moderator en als koelmiddel dienst 
doet, en waarin tevens het uranium in fijn verdeelde vorm zweeft. In deze 
suspensie zijn moderator, koelmiddel en splijtstof in volledig contact met 
elkaar zonder dat zij elkaar nadelig beïnvloeden. Een bijkomend voor
deel is nog, dat de uranium niet in een bepaalde vorm behoeft te worden 
gebracht voor zij in de reactor wordt geplaatst. 

Over de grondprincipes van de kernwetenschap heeft de Atoomconfe
rentie de geleerden uiteraard geen nieuws gebracht. Het grote belang 
van de conferentie ligt in het feit, dat men heeft kunnen kennisnemen van 
de onderscheidene uitwerkingen van deze principes en de practische toe
passingen daarvan in de verschillende landen. 

Al was de conferentie dan ook als zuiver wetenschappelijk, dus a
politiek, opgezet, geheel buiten de politiek heeft men haar niet kunnen 
houden. Het feit dat Dr. Homi Bhabha (India) als voorzitter werd be
noemd wijst daar reeds op. Zijn vaderland neemt op kernwetenschappe
lijk gebied een wel zeer bescheiden plaats in (al zijn er wel grote uranium
lagen ontdekt), maar het heeft in zijn buitenlandse politiek steeds ge
tracht zowel de U.S.A. als de U.S.S.R. te vriend te houden. Als zodanig 
was een Indische voorzitter voor beide grote tegenstanders in de koude 
oorlog en concurrenten op het gebied der atomische energie aanvaardbaar, 
terwijl zijn benoeming bovendien nog als een schoon gebaar jegens de 
Aziatische landen kon worden beschouwd. 

Het is ook niet aannemelijk, dat alle atoomkennis is uitgewisseld. Daar 
.de conferentie zich beperkte tot de vreedzame toepassingen, zijn de mo
gelijkheden voor militair gebruik uiteraard buiten beschouwing gebleven. 
Daarom zullen natuurlijk ook vreedzame toepassingen, die tevens ge
makkelijk voor militaire doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, on
besproken zijn gelaten, terwijl de economische concurrentiestrijd ook tot 
een zekf're terughoudendheid genoopt zal hebben. 

Belangrijk is echter, "dat eenmaal uitgewisselde kennis nooit kan wor
.den teruggenomen", zoals Dr. Bhabha het in zijn slotrede uitdrukte. Hoe 
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omvangrijk deze uitwisseling was blijkt wel uit het feit, dat de acta van 
de conferentie, die vermoedelijk volgend jaar gepubliceerd zullen worden, 
16 boekdelen van elk ongeveer 500 bladzijden zullen beslaan. De gehele 
wereld heeft zich thans in grote lijnen van de practische mogelijkheden 
van atoomenergie op de hoogte kunnen stellen. 

De onder-ontwikkelde gebieden hopen dat dit een versnelling zal be
tekenen van het tempo waarmede zij hun achterstand kunnen inlopen. Dit 
zal echter in grote mate afhangen van het feit of zij zelf over de nodige 
grondstof en vooral over technici en deskundigen kunnen beschikken. Kun
nen zij dit niet, dan worden hun kansen geringer, daar zij dan weer 
als altijd van de hulp van het beter uitgeruste westen afhankelijk zullen 
zijn, een hulp waarvoor in de meeste gevallen een politieke prijs zal 
moeten worden betaald. 

Trouwens, ook voor de kleinere, wel-ontwikkelde landen kan de ont
wikkeling van de atoomenergie bedenkelijke aspecten hebben. Het is im
mers duidelijk, dat deze ontwikkeling zeer veel kapitaal vraagt en hoge 
eisen stelt op wetenschappelijk gebied. Voor vele kleinere landen zal 
dit een inspanning betekenen, die hun krachten te boven gaat. Willen zij 
toch hun plaats in de wereldeconomie blijven innemen, dan zullen zij in 
sterkere mate dan voorheen van de grotere landen - in dit verband dus 
eigenlijk alleen Amerika en Rusland en tot op zekere hoogte Engeland 
- afhankelijk worden. Vandaar dan ook, dat het voor de kleine landen, 
willen zij hun stem doen horen, van belang is zich te verenigen in een 
inter- of supra-nationale organisatie, op mondiale of regionale basis. De 
politieke commissie van de Alg. Vergadering der V.N. heeft zich reeds 
uitgesproken voor de oprichting van een internationaal orgaan. Het zal 
intussen nog heel wat moeite kosten alvorens hiervoor een statuut is 
vastgesteld, dat een voor ieder land bevredigende invloed in dit orgaan 
garandeert. 

De wereld treedt het "atoomtijdperk" binnen met vele verwachtingen. 
Welke daarvan in vervulling zullen gaan kan nog niemand met enige mate 
van zekerheid zeggen. 

De gegevens voor het bovenstaande zijn o. a. en met name ontleend aan: 
A programme of Nuclear Power. 
C ooPération économique intra-euroPéenne dans la domaine de l' éner

gie (OEES-doc. C. (55) 110 d.d. 5 mei 1955, zgn. "Rapport
Armand"). 

Revue Française de l'Energie. 
The Economist. 
C olliery Guardian. 
Economisch-Statistische Berichten. 
Nieuwe Rotterdamse Courant. 
Het Financieele Dagblad. 

* 
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Wie aan het einde van dit jaar zich nog even de rust wil gunnen om 
achterom te zien, moet de tijd daarvoor met enige moeite vrijmaken. 
Er is onlangs een boekje verschenen over het gebrek aan tijd, waaraan 
wij lijden, en de uitgever van dit boekje deed er verstandig aan, als een 
van de goede dingen van dit boekje aan te prijzen, dat de lezing er van 
niet meer dan enkele uren zou vergen. Ligt hier eigenlijk ook niet de 
moeilijkheid met het Kerstfeest in onze tijd, het Kerstfeest dat wij nu ook 
weer vieren mogen? Eens was er voor het Kerstkind geen plaats, zelfs 
niet in een herberg. Dat was in een eeuw, waarin de bevolkingsdichtheid 
nog uiterst gering was. Aan de andere kant was de zin tot solidariteit 
waarschijnlijk ook pover ontwikkeld. In onze eeuw is er mogelijk voor 
het Kerstkind nog wel plaats. Het ontbreekt niet aan sociale voo·rzienin
gen en we hebben bij de overbevolking waarin we leven wel geleerd om 
inschikkelijk te zijn. Maar wat we niet meer hebben, nauwelijks nog 
hebben ook voor het Kerstkind, is tijd, is bezinning, is een uur om tot 
onszelf te komen en dus ook tot Hem. 

Haast: het is het probleem waarvoor we staan in het dagelijks verkeer 
en ook in het verkeer op straat. Dat verkeer heeft, ons in al onze voor
bereidingen overvallend, zulk een omvang aangenomen, dat we het nau
welijks nog de baas kunnen. Het is een van de problemen, waarvoor onze 
minister van Verkeer en Waterstaat zich gesteld ziet. Gelukkig mag 
gezegd worden, dat hij ook in zijn aanpak van dit probleem allerwege 
het vertrouwen geniet. Het past geheel bij zijn persoon en bij zijn levens
kijk, dat in zijn aanpak van de vragen, welke hier liggen, een beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid van ons allen een belangrijke plaats 
inneemt. 

Het is overigens beslist niet het enige onderwerp, waarmee deze minis
ter van doen heeft. Hij heeft onlangs aan de Tweede Kamer doen toe
komen een wetsontwerp van ongemeen verre strekking, een wetsont
werp namelijk dat betrekking heeft op de beveiliging van ons land en 
volk tegen de gevaren van de zee. Het plan, dat in dit wetsontwerp in 
sobere bewoordingen is neergelegd, is het Deltaplan. Men weet nauwelijks 
wat meer treft: de kortheid en bondigheid van dit wetsontwerp àf de 
enorme betekenis er van. Het is voor ieder duidelijk, dat hier iets op 
stapel staat, dat zelfs voor ons land, hoezeer het steeds van zich heeft 
doen spreken door zijn strijd tegen het water, uitzonderlijk mag heten. 
Voor ons allen strekt het tot bijzondere voldoening, dat de naam van onze 
sympathieke minister Algera aan dit project zo nauw is verbonden. 

De naam van de andere antirevolutionaire minister, minister Zijlstra, 
was in deze maanden al niet minder in het nieuws. Dat hing mede samen 
met belangrijke regeringsbesluiten, die genomen werden in het econo
mische beeld waaronder we leven. Dat economisch beeld plegen we aan 
te duiden als hoogconjunctuur en net als alle andere verschijnselen in dit 
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ondermaanse heeft ook de hoogconjunctuur haar eigen problematiek. 
Minister Zijlstra ziet als een belangrijk wapen ter bestrijding van de ge
varen welke hier liggen een krachtig bevorderde en gehandhaafde stabi
lisatie op het gebied van de lonen en de prijzen. Zelfs zijn politieke tegen
standers konden het niet ontkennen, dat dit een uiterst gezond standpunt 
is en dat het bovendien tot dusver ook met succes is bekroond geworden. 
Het prijspeil is ook bij verhoging van het loonpeil sinds geruime tijd 
niet gestegen. 

De loonpolitiek kwam intussen wel sterk in discussie en dat was be
grijpelijk. Wij hadden immers nog steeds het stelsel ener geleide loon
politiek, een stelsel, dat in verscheidene opzichten gunstig heeft gewerkt, 
maar dat op de duur toch niet kan bevredigen. Juist omdat in dit stelsel 
de loonpolitiek zulk een geleid karakter heeft, liggen hierin te weinig 
mogelijkheden voor ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheids
besef en voor de ontplooiing van onderneming en bedrijf naar hun eigen 
aard. Vandaar dat, zowel in de politieke als in de sociale sector, van prote
stants-christelijke kant (doch niet alleen van die kant) met steeds groter 
overtuigingskracht is bepleit een loonvorming van vrijer karakter, een 
loonvorming naar de bedrijfstakken. Zulk een loonvorming - het kan 
niet anders - moet veel gezonder en veel reëler zijn dan een loonvorming 
per algemene loonronden. Bij een loonvorming naar de bedrijfstakken 
baseert men zich op de werkelijkheid, deze werkelijkheid namelijk, dat de 
omstandigheden in alle bedrijfstakken nagenoeg nimmer gelijk zullen 
liggen. Er zijn bedrijfstakken, waarin loonsverhoging zonder bezwaar voor 
de prijsvorming kan worden doorgevoerd. Er zijn ook bedrijfstakken, 
waarin loonsverhoging niet mogelijk is, tenzij deze loonsverhoging door
werkt in de prijsvorming. En hogere prijzen werken steeds ten nadele 
van degenen, die behoren tot wat wij verstaan onder "de vergeten groepen". 
Het is intussen duidelijk, dat vrijere loonvorming, die dus uitgaat van de 
verscheidenheid in de bedrijfstakken en die dus naar haar aard een meer 
gedifferentieerd karakter draagt, een zeker correctief nodig heeft en dit 
correctief zal moeten bestaan in de mogelijkheid, naast de differentiatie ook 
coördinatie toe te passen. Hoe dit alles in de praktijk dient te worden ver
wezenlijkt, zal niet met enkele woorden zijn aan te geven, maar dit is een 
vraagstuk, waarop de oplossing van het loon- en prijsprobleem ,niet mag 
stranden. 

Het besluit nu, dat de regering heeft genomen, had de strekking, de 
loonpolitiek in deze zin een vrijer karakter te geven. Dat was dus een 
uiterst belangrijk besluit, een besluit dat geheel lag in de lijn als door de 
protestants-christelijke organisaties op politiek en sociaal gebied bepleit. 
Het besluit was bovendien een overwinning voor de denkbeelden, als door 
minister Zijlstra reeds zo lange tijd en met zoveel volharding voorgestaan. 
Het spreekt dan ook wel vanzelf, dat het besluit bijvoorbeeld bij de mannen 
en vrouwen van het Christelijk N ationaa:l Vakverbond voldoening heeft 
gewekt, al zou de voldoening daar nog groter zijn, wanneer de regering 
met de uitwerking en realisering van haar belangrijke besluiten nog wat 
groter spoed betrachtte. Heel wat minder was de voldoening binnen het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen, waar men in het verantwoor
.delijkheidsbesef, ook van de arbeiderswereld, blijkbaar minder vertrouwen 
heeft, waar men graag nog langer had vastgehouden aan de uitsluitend 

.. a 
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geleide loonpolitiek en waar men ook nog vasthoudt aan de verouderde 
wijsheid der algemene loonronden. 

Voor de minister van Sociale Zaken, zelf socialist, is onder deze om
standigheden de positie bepaald niet gemakkelijk. Hij heeft, en het siert 
hem, gekozen voor een vrijere loonvorming, maar heeft niet nagelaten te 
doen uitkomen, dat hij redenen ziet om bezorgd te zijn. Het behoeft zeker 
nog geen uiting te zijn van wantrouwen in de persoon en het werk van 
deze bewindsman, wanneer men belangstellend blijft toezien, in welke mate 
en ook in welk tempo deze minister de uitwerking van het belangrijke 
regeringsbesluit: een vrijere loonvorming, realiseert. Dat hier problemen 
liggen, is duidelijk. Maar voor de landbouw, om nu slechts dit te noemen, 
zal men stellig met aandacht kennis hebben genomen van wat een andere 
socialistische minister, die van Landbouw, hierover heeft opgemerkt, name
lijk dat er bij de landbouw langs de weg van rationalisatie en mechanisatie 
stellig een hogere bedrijfsvoering is te bereiken. En zal dit met andere 
bedrijfstakken niet ook het geval kunnen zijn? 

Het resultaat van een en ander is intussen al geweest, dat het wezen 
van de onderneming weer meer in het gesprek is gekomen dan lange tijd 
het geval was. Dat het wezen van de onderneming ietwat in de vergetelheid 
raakte, was onder het stelsel van de geleide loonpolitiek begrijpelijk. Maar 
een vrijere loonpolitiek prikkelt het verantwoordelijkheidsbesef en prikkelt 
er niet minder toe, de onderneming te maken tot een gezond en krachtig 
ding in onze samenleving, een vorm van hartelijke samenwerking van wie 
samen de onderneming uitmaken; en dat zijn niet slechts de ondernemers. 
Zo viel het te verstaan, dat bij de algemene beschouwingen over de rege
ringspolitiek Dr Schouten ook dit punt nadrukkelijk aanroerde. 

V oldoening dus voor minister Zijlstra en voor de protestants-christelijke 
organisaties. Maar onze minister van Economische Zaken beperkte zijn 
belangstelling waarlijk niet tot dit complex van vragen. Het tekent hem, 
dat hij een ander complex van vragen, namelijk dat betrekking heeft op 
de ontwikkeling van de atoomenergie, maar liefst geheel voor eigen 
rekening neemt. Met de jeugdige en verblijdende ontvankelijkheid, waar
over hij nog beschikt, en met de gave, zich met een zeer helder verstand 
snel in een moeilijke problematiek in te werken, bleek hij door de ont
wikkeling van de atoomenergie dermate geboeid, dat hij zich met een 
energie, aan de atoomenergie niet ongelijk, op dit onderwerp heeft ge
worpen. Het zal belangwekkend zijn, de verdere gang van zaken hier te 
blijven volgen. 

En daarnaast ook voldoening onder meer bij het Christelijk Nationaal 
Vakverbond. Het is trouwens steeds de moeite waard, kennis te nemen 
van de initiatieven welke men vanuit het C.N.V. ontplooit. Zo besloot het 
C.N.V., voor zijn deel activiteit te gaan ontwikkelen in de vorming van de 
jeugd. En op zijn beurt zal het C.N.V. weer worden gestimuleerd door 
een belangrijk besluit, dat een grote groep geestverwanten in Duitsland 
nam, ook daar over te gaan tot een eigen christelijke vakbeweging. Dat 
het daar tot dit besluit kwam was overigens voor het C.N.V. geen ver
rassing. 

De loonpolitiek nam uiteraard een belangrijke plaats in in de Kamer
debatten over de rijksbegroting. Maar even vanzelfsprekend was het in 
die debatten niet het enige onderwerp. We noemen er enkele meer. 
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Bij de begroting van Justitie kon men een interessant onderwerp aan
horen, zoals het misschien alleen in een Nederlandse volksvertegenwoordi
ging ter sprake kan komen: de verhouding van burgerlijk en canoniek 
recht. De achtergrond van dit debat vormde uiteraard de ervaring rondom 
het "Haarlemse huwelijk", alsmede de moeilijkheden rondom een voogdij
beslissing over een ontvoerd Joods kind. Wij maken nu eenmaal met ver
scheidene, naar levensbeschouwing sterk verschillende bevolkingsgroepen 
één natie uit en dat nationale leven is alleen mogelijk bij eerbiediging van 
de burgerlijke wet. De aandrang van professor Gerbrandy om het Kamer
debat over deze materie nog verder voort te zetten, desnoods buiten de 
Kamer, moge straks blijken de .nodige instemming van alle betrokkenen te 
hebben gevonden. 

Grondig is ingegaan op de financieel-economische politiek. Het mag 
worden herhaald: wij leven in een tijd van hoogconjunctuur. Zulk een tijd 
schijnt het eerst aangewezen om de bemoeiingen van de overheid met zovele 
zaken in ons leven wat in te perken. Nu deed zich echter het weinig ver
heugende verschijnsel voor, dat niettemin de rijksuitgaven een stijging 
bleven vertonen, en dit trof te sterker, aangezien dezelfde overheid het 
bedrijfsleven tot versobering tracht te brengen. Dat hierover bij de be
handeling van de desbetreffende begroting het een en ander is gezegd, lag 
voor de hand. Vele ambtenaren mogen er van overtuigd zijn, dat zij in 
het maatschappelijk leven welkom zijn, zij het mogelijk niet als ambtenaar. 

Een principiële discussie ontspon zich ook in de Tweede Kamer, toen 
daar aan de orde was een regeringsvoorstel tot instelling van een produkt
schap voor zuivel. Het lag met dat produktschap niet gemakkelijk. Er 
bleek binnen de kring der belangstellenden geen overeenstemming te be
staan en daarom ontbrak aan deze instelling van een produktschap de 
zozeer wenselijke basis der vrijwilligheid. Het leek niet onbedenkelijk, niet
temin tot de instelling van een produktschap over te gaan. Ontbreekt de 
vrijwilligheid, dan wordt immers de groei der bedrijfsorganisatie in zijn 
wezen geschaad. Van a.r. kant is dit bezwaar met kracht naar voren ge
bracht en tegen de instelling van een produktschap in deze omstandigheden 
gewaarschuwd. Het mocht niet baten. Ook wie de bedrijfsorganisatie een 
goed hart toedraagt, zal dit negatief resultaat betreuren. 

Van onze Kamerleden werd in deze maanden weer veel gevergd. Geen 
wonder dat men juist in hun kring met enige verwachting de tijd tegemoet 
ziet, waarin de Kamers een uitbreiding zullen ondergaan. Het is intussen 
bekend geworden, dat die nieuwe Kamer enkele figuren zal missen, die 
jarenlang sieraden van onze volksvertegenwoordiging zijn geweest. Om 
ons ditmaal tot de eigen partij te beperken: mannen als Schouten, Van 
den Heuvel en Stapelkamp, die in hun leeftijd een reden zagen hun af
scheid aan te kondigen, zullen zeer worden gemist. 

Onder al deze bedrijven door nadert het ,nieuwe jaar. Dat zal een jaar 
worden van verkiezingen en dus ook een jaar van kabinetsformatie. Het 
zal .niet verwonderen, dat de gedachten van velen nu reeds naar die ver
kiezingen en naar die kabinetsformatie uitgaan. Het mijmeren over de 
kabinetsformatie moet nu nog wel een uitsluitend speculatief karakter 
dragen. Toch worden er nu en dan al opmerkingen gemaakt, die kennelijk 
op de kabinetsformatie betrekking hebben. En in enkele ingrijpende vraag
stukken is bij de regering de neiging onmiskenbaar, zij het ook .niet altijd 
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te verdedigen, een beslissing maar te laten rusten voor het nieuwe kabinet. 
Van belang ook met het oog op de naderende verkiezingen was de 

verschijning van een ontwerp voor een a.r. program van actie, dat blijk 
geeft van beginselvastheid en van werkelijkheidszin. Als centrale gedachte 
hebben wij daarin gelezen de noodzakelijkheid, dat steeds weer gespeurd 
wordt naar reikwijdte en begrenzing der overheidstaak, een overheidstaak 
die te bescheidener kan zijn naarmate onder het volk zelf de verantwoorde
lijkheidszin wordt gewekt en gekweekt. 

* 

BOEKBESPREKING 

Prof. Mr. J. V ALKHOFF, Rechtssociologische elementen in de 
Nederlandse rechtswetenschap van de XIXde eeuw. 
H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V., Haarlem 1955. 

Het doel, dat de schrijver zich met dit boeiend geschreven boekje stelt, 
is, na te gaan, of er in de vorige eeuw in Nederland ook bijdragen tot 
de ontwikkeling van de rechtssociologie zijn geleverd, en zo ja, welke 
problemen van de rechtssociologie zijn aangeroerd, welk gedeelte van het 
veld van onderzoek (de schrijver spreekt van het "object") der rechts
sociologie zijn behandeld en hoe haar omvang, plaats, betekenis en begren
zing werden gezien (blz. 2). Zulk een geschiedkundig onderzoek zal z. i. 
kunnen leiden tot een beter inzicht in het ontstaan van deze tak van 
rechtswetenschap hier te lande en daarmede tot een juister begrip van de 
moderne, naar zijn mening te weinig beoefende, rechtssociologie (blz. 121). 

In zijn "Slotbeschouwing" wijst Prof. Valkhoff erop, dat de rechts
sociologie in Nederland in het bijzonder ook in de 1ge eeuw - en daarin 
onderscheidt zich ons land van Duitsland - weinig is beoefend. 

De schrijver verklaart dit uit het feit, dat de juristen in ons land veel 
meer dan in Duitsland werden bestormd door de praktische vragen op het 
terrein van wetgeving en rechtspraak. Daarnaast heeft ook het individualis
tisch liberalisme met zijn abstracties en isolaties in het algemeen belemme
rend voor de ontwikkeling van het sociologisch denken gewerkt (blz. 109, 
111/112). 

Niettemin treffen wij ook in de 1ge-eeuwse rechtswetenschap in Neder
land reeds "rechtssociologische elementen" aan. De betekenis en het nut 
van rechtssociologisch onderzoek voor de rechtswetenschap in het algemeen 
benevens voor de rechtspraktijk begon men te beseffen, zij het dat men 
van de juiste plaats en begrenzing van de rechtssociologie nog niet altijd 
een juiste voorstelling bleek te hebben (blz. 115). 

En wanneer Prof. Valkhoff denkt aan rechtssociologische denkers heeft 
hij in het bijzonder die werkers op het terrein der rechtswetenschap op het 
oog, die het recht beschouwen in historisch-maatschappelijk verband 
(blz. 1). 

De schrijver wijst er op, hoe het opkomen van de historische rechtsschool 
in ons land (Hingst e.a.) een belangrijke stimulans is geweest voor de ont
wikkeling der rechtssociologie, omdat zij in het bijzonder de strijd heeft 
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aangebonden tegen de abstracte leer van het voor alle tijden en plaatsen 
geldende natuurrecht en het recht historisch en genetisch beschouwde, 
empirisch en min of meer maatschappelijk deterministisch. Volgens haar 
was de ontwikkeling van het recht niet een zelfstandige, omdat het recht 
slechts het leven van de mensen is, van een bepaalde zijde gezien. 

De leer van den volksgeest, die aanhangers van de historische rechts
school beheerste, was echter irreëel en te romantisch (blz. 7). Zij miste 
concreetheid. 

Juist op dit punt heeft de natuurwetenschappelijke denkmethode refor
merend op de rechtswetenschap ingewerkt. Deze methode bracht de 
juristen immers tot een "meer exact onderzoek, een analyse van de waar
neembare feiten, een speuren naar de wetmatigheid in de ontwikkeling 
van een bestudering van oorzaak en gevolg (causaliteit)" (blz. 12/13). In 
dit verband worden de namen genoemd van B. D. H. Tellegen, S. van 
Houten, P. W. A. Cort van der Linden, H. L. Drucker, H. J. Hamaker. 

In dit ontwikkelingsproces is echter in het bijzonder van betekenis de 
opkomst van de historisch-economische school, die in Duitsland haar voor
mannen had in W. Roscher, K. Knies, B. Hildebrand en anderen, en in 
welker kring voortdurend de nadruk werd gelegd op de betekenis van 
het contact van de rechtswetenschap met de economische wetenschap met 
haar empirische en inductieve methode. 

Ook in Nederland deed deze nieuwe school haar invloed onder de juristen 
gelden, en dit te gemakkelijker "waar de maatschappelijke ontwikkeling 
noodzakelijk tot een sterkere aandacht voor de economische factoren als 
bewegend element ook in de ontwikkeling der rechtsnormen leidde" (blz. 
25/26). Zo wezen B. D. H. Tellegen, W. J. van Welderen Rengers, S. van 
Houten, J. de Bosch Kemper, W. Modderman en anderen op de noodzaak 
van een nauwkeurige kennis van de economische feiten voor een gezonde 
ontwikkeling van de rechtswetenschap, zij het dat V an Welderen Rengers 
tevens waarschuwde voor een overschatting van de "staathuishoudkunde" 
in dezen. 

Zo kreeg het jongere geslacht meer "zin voor de waarneembare werke
lijkheid", aldus Prof. Valkhoff onder verwijzing naar H. J. Hamaker's 
opstel De tegenstelling van publiek- en privaatrecht. En dat men dan, zich 
wendend tot de reële, feitelijke, inter-menselijke verhoudingen in de 
maatschappij vooral zijn aandacht richt op de economische verhoudingen, 
is in die tijd niet verwonderlijk. Ook in ons land gaan sommigen dan ver
band leggen tussen de in de maatschappij bestaande economische ver
houdingen en het recht, wijzen op de onderlinge afhankelijkheid van deze 
beide. Hiermede wordt één der belangrijkste problemen der rechtssociologie 
aangesneden, dat der genetische rechtssociologie (blz. 36/37). 

Zo kwamen de juristen ook tot datgene wat Hugo Sinzheimer heeft 
genoemd de descriptieve rechtssociologie, die ten doel heeft een bestudering 
van de empirische levensverhoudingen in de samenleving, voorzover deze 
voor het recht als complex van rechtsnormen relevant zijn, d.w.z. van de 
"rechtelijke werkelijkheid". Deze descriptieve rechtssociologie bestudeert 
niet hoe het behoort, niet wat gebeuren moet, doch wat gebeurt in verband 
met de rechtsnormen. Het gaat om de werking van de rechtsregel in de 
maatschappij (blz. 49), om, naar een uitdrukking van Van Welderen Ren
gers, de verhouding van het recht tot het leven (blz. 53). 
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En met deze bestudering van de maatschappelijke levens betrekkingen 
verwijdert men zich volgens Van Welderen Rengers niet van het eigenlijke 
rechtsgebied, doch dringt men juist daarin door (blz. 56). Het recht en de 
maatschappelijke verhoudingen beïnvloeden elkaar nI. wederkerig. 

Deze gedachte vinden wij, aldus de schrijver, weer terug bij S. van 
Houten, J. de Bosch Kemper, H. L. Drucker, J. P. Moltzer. 

Ook de psychologie en de daarmede verband houdende leer van het 
rechtsbewustzijn hebben stimulerend in deze richting gewerkt (blz. 64 v.v.), 
alsmede de bestudering van de groeps- en machtsvorming onder invloed 
van het zich snel ontwikkelend industrieel kapitalisme. Voorts de opkomst 
van de ethnologie en de vergelijkende rechtswetenschap. 

Als de eigenlijke grondlegger van de sociologische rechts beschouwing 
in ons land ziet Prof. Valkhoff echter H. J. Hamaker met zijn in 1884 
gehouden rede over Dogmatische en empirische rechtsbeschouwing en zijn 
in 1888 verschenen studie Het recht en de maatschaPPij (blz. 90/91), zij 
het dat bij deze wel het gevaar dreigt, dat hij de rechtssociologie laat 
opgaan in de algemene sociologie (blz. 97). 

In het kader van dit sterk historisch gericht betoog geeft de schrijver 
dan telkens zijn eigen opvattingen weer, waarbij hij, zonder uiteraard zijn 
critische instelling te verliezen, voortdurend aansluiting zoekt bij de 
"rechtssociologische elementen" die hij bij de door hem behandelde schrij
vers aantreft. 

Ik meen, dat wij de schrijver dankbaar moeten zijn voor het vele dat 
hij ons in een kort bestek heeft gegeven. 

Terecht haalt hij naar onze overtuiging in het geheel der rechtsweten. 
schap de rechtssociologie naar voren. Wij zijn het met hem eens, dat de 
betekenis der rechtssociologie voor onze tijd niet spoedig kan worden over
schat. Er ligt voor deze tak der rechtswetenschap een terrein braak dat 
dringend om bearbeiding vraagt. 

Daarbij vestigen wij evenwel de aandacht op twee nauw met elkaar 
samenhangende stellingen, door Hugo Sinzheimer in het voorwoord van 
zijn De Taak der Rechtssociologie (Haarlem, 1935) aldus geformuleerd: 
"Wetenschappelijk onderzoek kan slechts vruchtbaar zijn, wanneer het zijn 
taak duidelijk voor zich ziet", en "Een levend inzicht in de taak van een 
wetenschap is niet mogelijk zonder dat men kennis neemt van haar arbeids
veld" (a. w., blz. 7). 

En dan willen wij in het verband van deze boekbespreking genoemde 
stellingen aldus nader concretiseren: Indien men de rechtssociologie inder
·daad als onderdeel van de rechtswetenschap zal willen bedrijven, moet men 
zich in haar tenvolle aan het rechtsaspect der werkelijkheid oriënteren. 
Anders gaat men op twee gedachten hinken. 

Het is voor ons evenwel de vraag, of de geachte schrijver zich voldoende 
aan deze grondregel, zonder welke een methodisch onderzoek ook op het 
terrein van de geschiedenis der rechtssociologie niet mogelijk is, heeft ge
houden. 

Prof. Valkhoff poneert namelijk enerzijds uitdrukkelijk de stelling, dat 
de rechtssociologie een tak van de gehele, algemene rechtswetenschap is 
{blz. 98). 
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Anderzijds zien wij echter, hoe hij het als de speciale taak van de 
rechtssociologie ziet, na te gaan, hoe allerlei maatschappelijke factoren 
van a-juridisch karakter inwerken op het rechtsleven en omgekeerd. Met 
name gaat het haar ook om "de bestudering van het transformatieproces, 
de omzetting der feitelijke, reële, materiële maatschappelijke betrekkingen 
door middel van het rechtsgevoel en het verstand in rechtsopvattingen, 
rechtsideeën, rechtsnormen" (blz. 54; let in het bijzonder ook op de 
nevenstelling van de laatste drie termen). Hier draagt het veld van 
onderzoek van de rechtssociologie dus niet langer een intrinsiek juridisch 
karakter. Veeleer wordt dit veld gevormd door de causale relaties, die er 
zouden bestaan tussen het niet-juridisch maatschappelijk leven en het recht. 

Hierbij dient echter opgemerkt, dat indien Prof. Valkhoff in dit verband 
van het recht spreekt, hij het recht verstaat als complex van normen, waar
van de bestudering behoort tot de taak der "dogmatische" of "normatieve" 
rechtswetenschap (blz. 98). 

Wel aanvaardt de schrijver met Hugo Sinzheimer een "rechtelijke wer
kelijkheid", d. i. "de empirische levensverhoudingen in de samenleving, 
voorzover deze voor het recht als complex van rechtsnormen relevant zijn". 
Deze rechtelijke werkelijkheid draagt echter geen "normatief", doch een 
zuiver "feitelijk" karakter. Zij is dat deel van de in zichzelf niet-juridische 
maatschappelijke werkelijkheid, dat zonder dit feitelijk maatschappelijk 
karakter te verliezen causaal op het recht als complex van rechtsnormen 
inwerkt, zoals het ook, gelijk wij hiervoor zagen, de taak van de zoge
naamde descriptieve rechtssociologie niet is, te bestuderen, hoe het behoort, 
doch: te bestuderen, wat gebeurt in verband met de rechtsnormen (blz. 49). 
Ook deze zogenaamde rechtelijke werkelijkheid is dus in de gedachtengang 
van de schrijver niet van intrinsiek juridische aard, dat wil zeggen er 
is geen gemeenschappelijke noemer, waaronder wij het recht als complex 
van normen en de rechtelijke werkelijkheid, in de zin waarin de schrijver 
deze verstaat, kunnen samenvatten. 

Zo valt te verstaan, dat de schrijver ergens de taak van de rechtssocio
logie betrekkelijk vaag omschrijft als het bijbrengen "van een beter inzicht 
in de maatschappelijke achtergrond van het positieve recht en in de maat
schappelijke verhoudingen, waarin dit moet werken en uitgevoerd worden" 
(blz. 58). 

Terwijl nu de onderhavige studie ons denken met betrekking tot het aan 
de orde gestelde onderwerp ongetwijfeld in belangrijke mate stimuleert, 
maakt juist het ontbreken van een scherp innerlijk criterium voor de af
grenzing van het onderzoekingsveld der rechtssociologie daarvan de grote 
zwakte uit. Dit niet beschikken over een duidelijk criterium wreekt zich 
over de gehele linie. Het is namelijk merkwaardig dat Prof. Valkhoff wel 
allerlei zaken aansnijdt die slechts zijdelings met de rechtswetenschap te 
maken hebben, doch naar onze overtuiging niet doordringt tot wat het hart 
van de rechtssociologie is. 

Het vitium originis is onzes inziens daarbij gelegen in de omstandig-heid, 
dat Prof. Valkhoff uitgaat van een aantal gegevens die in werkelijkheid 
als zodanig niet bestaan, ni. van een min of meer naturalistisch bepaald 
maatschappelijk leven, dat in zichzelf iedere juridische zin mist, en van 
het recht als een complex van normen, welke beide geen innerlijke band 
aan elkaar hebben. 
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Het door de schrijver bedoelde recht is niet anders dan een zuivere 
abstractie. Nergens ontmoeten wij immers het recht als een min of meer 
op zichzelf staande grootheid, die door ons in een nauwer verband met de 
"maatschappelijke werkelijkheid" zou moeten worden gebracht. Het recht 
is zelf een integrerend aspect van de concrete werkelijkheid (ook van de 
maatschappelijke), waarbinnen het krachtens de door God ingestelde kos
mische orde fungeert in een onverbrekelijke samenhang met alle andere 
aspecten, zoals het physische, het psychische, het economische, het aesthe
tische, enz. 

En voorts is het beeld, dat de schrijver ons van de maatschappelijke 
werkelijkheid geeft - zoals ook uit het voorgaande reeds duidelijk is -, 
slechts een verschraald beeld. Hij heeft er geen oog voor, dat - zoals Prof. 
Doove\"f'erd het in aansluiting aan Maurice Haurioll en Georges Gur
vitch uitdrukt in zijn opstel De sociologische verhouding tussen recht en 
economie en het probleem van het zgn. "economisch recht" in Op'S'tellen 
op het gebied van recht, staat en maatschappij, aangeboden aan Prof. Dr. 
A. Ane111a en Prof. Dr. P. A. Diepenhorst bij hun afscheid van de Vrije 
Universiteit door oud-leerlingen (Amsterdam, 1949) - alle sociale (of 
maatschappelijke feiten) in wezen "faits normatifs" zijn (a. w., blz. 230), 
dat wil zeggen dat het "maatschappelijk gebeuren" als zodanig slechts 
functioneert binnen het kader van normatieve structuren, in onderworpen
heid aan bepaalde structuurwetten. 

Zonder het in rekening brengen van deze structuurwetten - die God 
ons in de scheppingsorde in beginsel heeft gegeven en die door de mens 
moeten worden gepositiveerd - kan men zelfs niets van de maatschappe
lijke werkelijkheid verstaan, kan men geen gezin van een staat, geen kerk 
van een economisch gequalificeerd bedrijf onderscheiden. 

En juist het inzicht in de eigen structuur, de eigen aard van deze levens
verbanden - in elk waarvan het recht dus als zijde, als aspect van de 
tijdelijke werkelijkheid in samenhang met alle andere aspecten fungeert -
is van grondleggende betekenis voor de gehele rechtssociologie. 

Naar onze overtuiging heeft namelijk de rechtssociologie niet tot taak de 
overigens ook onzekere causale relaties tussen het recht en de a-juridische 
maatschappelijke werkelijkheid te onderzoeken, doch veeleer ons een ver
diept inzicht te verschaffen in de typische wijze waarop het recht in de 
verschillende maatschaps- en gemeenschapsbetrekkingen fungeert. De 
rechtssociologie moet ons laten zien, hoe het recht als zijde der tijdelijke 
werkelijkheid telkens zijn nadere qualificatie moet ontvangen van het ver
band waarbinnen het functioneert (zie Prof. Dr. J. P. A. Mekkes, Moderne 
Rechtssociologie, in Philosophia Reformata, lle jg., blz. 73). Zij dient ons 
wetenschappelijke kennis te verstrekken omtrent de eigen aard van het 
kerkrecht, het publiek recht, het intern bedrijfsrecht, het burgerlijk recht, 
enz. 

En daarbij is de rechtssociologie uiteraard - ook Prof. Valkhoff wijst op 
de nauwe banden tussen deze delen der wetenschap - slechts te beoefenen 
op de basis ener algemene sociologie, die ons niet alleen een inzicht geeft 
in de specifiek-juridische zijde, doch in de gehele structurele opbouw der 
samenlevingsverbanden (zie Prof. Dr. R. van Dijk, Enige opmerkingen 
over socioloqie als wetenschap, 's-Gravenhage-Bandung, 1949). 

Wij vermoeden echter, dat wij reeds met betrekking tot de omschrijving 
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van de taak van de algemene sociologie in belangrijke mate van de schrijver 
verschillen, hetgeen waarschijnlijk ten nauwste samenhangt met onze ver
schillende visie op de "werkelijkheid" in haar geheel. 

Om tot een zelfde standpunt met betrekking tot de taak der rechts
sociologie te komen en daarmede tot een gemeenschappelijk criterium om 
te beoordelen wat in het verleden der rechtswetenschap inderdaad behoort 
tot het terrein der rechtssociologie, zullen wij dus tevens en waarschijnlijk 
eerst de algemeen-sociologische en de daarachter liggende ontologische 
vragen in de discussie moeten betrekken. Door het antwoord op deze 
vragen, dat zelf weer ten nauwste samenhangt met de religieuze positie
keuze van ons hart als het geestelijk centrum van ons bestaan - zal in 
overwegende mate de koers waarin ons rechtssociologisch denken zich 
beweegt worden bepaald. 

Tot zulk een dieper gaande discussie, die voor de gehele ontwikkeling 
van de rechtssociologie als rechtswetenschap van zulk een essentiële be
tekenis is, wil ook deze bespreking een kleine bijdrage zijn. 

J. D. DENGERINK 

* 
Planologische consequenties van de plaats der dammen in 

het Deltaplan. Tweede Interimrapport van de Plan
commissie Zuidwest van de Rijksdienst voor het Natio
nale Plan. 

Dit prijzenswaardig beknopte boekje vormt de neerslag van omvangrijk 
denkwerk en overleg. Het zet de lezer en betrokkenen aan tot denken en 
overleg plegen. 

Aan de orde zijn "de hoofdlijnen van de komende structurele ontwikke-
ling" als uitvloeisel van de plaats der dammen. Tegen de achtergrond van 
de in het geding zijnde belangen worden beschouwingen gewijd aan de 
stedebouwkundige gevolgen van de verkeersontsluiting, zoals deze in prin
cipe door het Deltaplan mogelijk wordt gemaakt. 

Het zeer leesbaar gestelde en op zichzelf reeds sterk gecomprimeerde 
rapport verdient beter dan op deze plaats op zijn beurt te worden samen
gevat: het verdient, evenzeer als zijn voorganger, bestudering in brede 
kring. 

Slechts zij vermeld, dat van de drie besproken nieuwe wegtracé's, de 
kustweg, de centrale weg en de Zoomse weg, eerstgenoemd tracé een 
tamelijk gestrekt beloop verkreeg en bovendien in noordelijke richting 
doorgetrokken gedacht is, onder de Nieuwe Waterweg door naar Maassluis 
(lees: Den Haag). Deze belangrijke afwijkingen van het schema van 
nieuwe wegen, behorende bij de Memorie van Toelichting tot het ontwerp 
Deltawet (16 november 1955) liiken wel zeer aantrekkelijk voor een 
werkelijk volledig profijt van de Deltamogelijkheden. 

Oude vragen bleven voorlopig nog onbeantwoord (er volgen nog méér 
rapporten), nieuwe vragen rijzen, steeds verrassender perspectieven openen 
zich. .. j a, deze brochure zet ons wel aan het denken! 

Ir. W. F. SCHUT 
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